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Kriterijai romanui
vertinti
AR PAIMSIM IR SKAITYSIM?

Perskaičius "Lietuvių literatūrą svetur 1945—1967'
DR. J. GRINIUS
LIETUVIU LITERATŪRA SVE
TUR 1945-1967. Redagavo Kazys
Bradūnas. Rašo: Antanas Vaičiulai
tis, Kęstuts Keblys, Rimvydas Šilba
joris, Stasys Santvaras, Vladas Kul
bokas, Juozas Girnius ir Česlovas
Grincevičius. Išleido "J Laisvę fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti” 1968
m. Viršelis Vytauto O. Virkau. Leid'nys 697 psl., kaina $10.00, gauna
mas ir "Drauge".

Apie mūsų lietuviškosios
'knygos sunkų kelią pas skaitytytojus esame jau daug kartų
rašę, bet rašome ir vėl. Ir rarašysime, nes šis kelias kny
gai nėra palengvėjęs. Kai pasi
šneki su dažniausia varganais,
bet drauge ir dideliais idealis
tais lietuviškos knygos platin
tojais, lyg šių dienų knygne
šiais, kai stebi jų kuklius kny
gomis apkrautus stalus paren
gimų koridoriuose, salėse, prie
bažnyčios, rūsiuose ar kitur,
kažkaip darosi liūdna. Nelinksmesnis vaizdas, kai puošniose
krautuvėse lietuvišką knygą
tik kur nors tamsiame kampe
pastebi. Visiškai sugadina nuo
taiką, kai modernioje ir erd
vioje gerai įsikūrusio lietuvio
rezidenciioje lietuviškos kny
gos visiškai nepamatysi, ne
bent tamsaus rūsio gale dar
būtų iš kitur atvežta nedidelė
spintelė su iš Vokietijos at
vežtais leidiniais. Argi geniau
siems mūsų dvasios apsireiš
kimams čia vieta?

“Lietuvių literatūros svetur” kny
goj atrodo per žemai įvertinti, o
kai kurie per daug iškelti.
Ar žmogaus atskleidimas —
tik romano kriterijus?

Galima pasidžiaugti, kad, nu
sistatydamas pagrindinį romano
kaip literatūros žanro kriterijų,
K. Keblys pasirodo kaip huma
*
nistas, iškeldamas žmogų, nes iš
Praėjusių (1968) metų pabai tikro dailiojo meno ir literatūros
goj pasirodžiusi ’ Lietuvių litera istorijoj nežinome tokių didelių
tūra svetur” yra viena įdomiau kūrinių, kurie neatskleistų kokio
sių lietuviškų knygų išeivijoje. nors žmogiškos būties prasmin
Todėl apie šj didelį ir kruopščiai go aspekto. Tačiau būtų klaidin
sukurta leidinį, kuriame mėgina ga žmogišką prasmingą būtį su
mi suregistruoti bei įvertinti lie vesti į žmogiškąjį individą, kaip
tuvių rašytojų darbai 1945-1967 turi tendencijos Keblys. Žmogiš
metais tremty bei išeivijoj, gali kas individas nėra izoliuotas tik
ma kalbėti įvairiai ir ne vieną rovėje. Todėl ir jo prasmė atsi
kartą. Pirmiausia aštuoni vyrai, skleidžia santykiuose su gamta,
kurie parašė bei suredagavo šią visuomene, dvasinėmis vertybė
knygą, yra nusipelnę pavienių į- mis, Dievu. Galutinėj sąskaitoj
vertinimų, nes ne viena jų stu tik krikščioniškai suprastas Die
dija siekia šimto puslapių. Šitų vas tepadaro žmogų žemėje aukš
darbų vertinimo nepridera su čiausia vertybe, bet tikrovėje tik
plakti krūvon, nes jų autoriai pa autonomiška, nes įpareigota ir
siimtus uždavinius suprato ir at susieta su kitomis vertybėmis. To
liko nevienodai.
dėl šiuo atžvilgiu negalima spiau
Šiuo tarpu norėčiau šiek tiek dyti nė į socialistinį realizmą, kai
plačiau sustoti ties Kęstučio Keb- jis pabrėžia reikalą vaizduoti
lio studija, kurioj autorius lietu žmogaus darbą ir .jo teigiamus
viško romano kūrybą stengiasi santykius su kitais žmonėmis (vi
peržvelgti chronologiškai, mėgin suomene). Tik visa nelaimė, kad
damas sudaryti lyg grafinę ro socialistiniai realistai visuomenę
manų kilimo bei leidimosi krei padaro tironu, kuris pavergia ir
vę, nors svarbiausias šitokio ra sunaikina individualų žmogų
Adolfas Valeška
šymo tikslas — nepalikti nuoša Bet nemažesnę klaidą padaro ir Iš Šeštosios religinio meno parodos
ly nė vieno kūrinio, nepasakius liberaliniai humanistai — indi
apie jį bent kelių vertinamųjų vidualistai, atjungdami žmogų ir
žodžių.
nuo visuomenės ir nuo Dievo.
Kęstutis Keblys ir vertina kū Šituo atveju žmogaus samprata
rinius aiškiau ir griežčiau negu tampa tuščia ir atsiduria tuštu
kitų skyrių autoriai, kurių vienas moj.
AL. GIMANTAS
antras prieina prie rašytojų be
To kaip ir nenori matyti K.
veik su šilkinėmis pirštinėmis, sa Keblys, teigdamas kategoriškai,
vo neigiamas nuomones tereikš- kad “vienintelis grožinės literatū
Cranbrook meno akademijos
dami kaip momentinio įspūdžio ros, ir tuo pačiu romano, objek
galerijose
(Bloomfield Hills,
pastabas. Tiesa, K. Keblys taip tas yra žmogus”, arba:“Romanas Mich.) nuo balandžio mėn. 1 d.
pat žino, kad pasiduoda vieno bus vertingas tiek, kiek tobulai iki 27 d. vyksta šeštoji tautinė
kiam ar kitokiam įspūdžiui, ta jis pajėgs atskleisti žmogų” (89 religinė meno paroda. Iš viso tūk
čiau jis savo nuomonę reiškia psl.). Šituos teigimus perskaitęs, stančio atsiųstųjų eksponatų, judrąsiai ir gana kategoriškai, nes pradedi abejoti: ar šitoks kriteri ry komisija atrinko tik pusantro
jis turi aiškius savus kriterijus, jus yra specifiškas romanui? ar šimto. Kiekvienas dalyvis tegalė
kuriuos jis nori taikyti visiems jis nelabiau tinka dramos kūri jo eksponuoti tik vieną darbą.
romanams vienodai. Šituo jis at niams? Ar tokie pasauliniai au Lietuviams bus miela patirti,
skleidžia pagirtiną kritikui atvi toriai kaip Sofoklis, Šekspyras, kad parodoje išstatytų darbų tarrumą, nes skaitytojui, nesutin Moljeras, Schilleris, O'Neillis ne pan pateko ir mūsiškių Bronės
kančiam su jo sprendimais, jis liudija, kad jų dramoms vidinis Jameikienės ir Adolfo Valeškos
suteikia progą ginčytis ne tik dėl žmogus labai svarbus? Net atro skaldyto stiklo vitražai.
jo subjektyvinių intuicijų, bet ir do, kad betarpiškas žmogaus at
Parodoje
reprezentuojamos,
dėl objektyvių vertinamųjų mas skleidimas, kurį K. Keblys skiria galima sakyti, visos religijos,
tų. Dėl kriterijų, kuriuos K. Keb romanui, dramos kūriniams yra krikščioniškosios ir nekrikščio
lys išdėstė savo studijos pradžioj, būtinesnis ir prieinamesnis, nes niškosios. Naudota visų rūšių
čia ir norisi pasisakyti, nes kaip drama yra vadinamojo antrojo technika, aliejus, akvarelė, gua
tik dėl jų kai kurie romanai asmens (‘ tu”) žanras.
šas, įvairios medžiagos, drobė,
Konflikte bekovodami dramos plastikas, geležis, bronza, sidab
partneriai ir pabrėždami “tu” ir ras ir kt. Išstatyti paveikslai, kru
“aš” asmenis, savaime yra ver cifiksai, vitražai, liturginiai in
čiami atskleisti save — savo min dai, priemonės, įvairūs kiti kul
tis, jausmus, norus, interesus, ki to reikalams skirti reikmenys.
taip tariant, savo psichinį “aš”. Rasime iššaukiančio moderniz
• Ar paimsim Ir skaitysim?
Šito
būtinumo nematyti romane, mo pavyzdžių, šalia matysime ir
• Kriterijai mūsų romanui ver
kuris
įeina į epinį arba “jis-ji” ramaus klasicizmo kūrinius. Prie
tinti.
žanrą.
Tas ‘jis-ji” nebūtinai tu vienų eksponatų teks susikaup
• Pr. Visvydo eilėraštis.
ri atsiskleisti kaip žmogaus psi ti ilgiau, pasigrožėti, prie kitų gal
• Mūsų muzikos baruose.
chinė individualybė, nes tuo nebus verta ilgiau stabtelti. Nors
• Gimtoji kalba ir jos likimas. “juo” gali būti ir fizinis žmogus ir religinio meno kūriniai, kai
• Įspūdžiai iš 72-sios meno pa su gamta, ir jo kaimynai (drau kurie darbai žėri ryškiomis trykš
rodos Chicagos Meno insti gai ir priešai), ir jo socialinė ap tančiomis spalvomis, nepalikda
linka (profesinė ir tautinė ben mi vietos mistikai, kiti žavi sa
tute.
druomenė),
ir jo kultūriniai dar vo naujomis formomis, apipavi
• Kas saiko nebeišlaiko?
bai (istorija), ir jo santykiai su dalinimu ir rimtimi. Vieni dar
• Freudas Chicagos lietuvių
Dievu (religija). Kokiame gi žan bai, neabejotinai ras vietos švenmokslo židiny.
re begalėtų būti atvaizduoti ši tnamių altoriuose, kiti gal tik tų
• Kultūrinė kronika ir nauji tie santykiai, nuo kurių pareina pačių šventnamių prieangiuose,
leidiniai.
žmogiško gyvenimo prasmė, jei trečių regis, vieta būtų nebūtinai
• Motoru gyvenimas.
.(Nukelta į 3 j>&Li
religinėje aElinkoje. Traukia dė

Taikos besiekiant ( (skaldytas stiklas)
Cranbrook Meno akademijos galerijoj, Bloomfield Hills, Mich.

Sestoji religinio meno paroda

Šiame numery

mesį nemažas skaičius ekspona šedevrais Europos šventovėse.
tų, besirišančių su izraelitų reli Tas įspūdis, aišku, likosi neišdil
gine praktika.
domas iki dabar. Todėl labai pra
vartu lankytis tokioje parodoje,
B. Jameikienės vitražas (1966 kurioje jautiesi žymiai artimesnis
m. sukurtas darbas) “Veronikos ir daugiau suprantąs tai, ką pu
skara” (35 prie 31 colių dydžio) santro šimto įvairių kūrėjų no
ir A. Valeškos “Taikos besie ri sau ir tau išsakyti. Religinio
kiant” (1967 m.) (36 prie 32 co meno parodoje labai mažai me
lių), visų parodos eksponatų tar lo, jei išvis jo čia yra. Todėl,
pe išsiskiria savo originalumu ir paskyręs porą valandų parodos
technišku atlikimu. Jie šioje pa aplankymui, junti mielą šilimą
rodoje tikrai niekieno nepakarto ir atgaivą.
ti, tokie švieži ir skirtingi, tuoj
Salėse kartu patalpinti visų re
pat atkreipiantys kiekvieno žiūro
vo dėmesį. Jameikienės Kristaus ligijų kūriniai gražiai simboli
veidas, toks įtikinantis, kartu zuoja dabar vis daugiau ryški
dieviškas ir kartu žmogiškas, kal namą ekumeninę dvasią. Norė
bąs apie kančią ir meilę! Gi Va tųsi šias pastabas baigti vienu
leškos darbas šaukiąs už taiką ir teigimu, paimtu iš parodos kata
jos beieškąs, simboliškas savo logo. “The contemporary Ameri
dienos aktualumu, ir tas jo ba can artists whose works are dislandis ir alyvų šakelė ir besitie played reaffirm the truth that
siančios aukštyn tos rankos, ran art itself is a form of spiritual
kos! Nenuostabu, kad teko girdėt revelation and a force for unity
vieno žiūrovo pastabą, jog šiam among men”.
kūriniui geriausia vieta būtų
Jungtinės Tautos.
Tai visapusiškai įdomi ir ver
tinga paroda. Religinis menas
juk toks artimas kiekvieno šir
džiai. Jis, galima sakyti, lydi mus
visus nuo ankstyvųjų vaikystės
dienų, kada, dar ir nieko nenusi
manydami apie meną, mes jau jį
'pradedame stebėti, lankydami
savąsias bažnyčias, vadovėliuose
skaitydami religines pamokas.
Atseit, su relig. menu lyg auga
me, bręstame. Daugelis turėjo
me grogą gėrėtis religinio meno

• Pirmieji vargonai Lietuvo
je, manoma atsiradę 1408 me
tais, kai juos Kryžiuočių ordino
magistras Ulrich von Jungingen
padovanojo Vytauto žmonai Onai. Didžiausi vargonai buvo
pranciškonų vienuolyne Kretin
goje, įruošti 1619 metais grafo
Karolio Chodkevičiaus lėšomis.
Už juos grafas sumokėjęs 17,000
florinų, ir tai buvo labai didelė
pinigų suma tais laikais.

Šia proga su dideliu pasigė
rėjimu prisimename pabėgėlių
stovyklas pokario metais Vo
kietijoje, kai mūsų knygos bu
vo spausdinamos dešimt tūks
tantiniu tiražu. Kukliuose ba
rakų ir buv. kareivinių kam
bariuose ar salėse, kur tada
tūkstančiai tremtinių gyveno,
trūko daug ko: vietos, maisto,
drabužių, baldų ir patogumų,
bet lietuviškų knygų ir laik
raščių būdavo apsčiai. Stovyk
loms keliantis drauge su jų
gyventojais iš vienos į kitą
vietą, drauge keliavo ir lietu
viška knyga, netgi tokiu būdu
užjūri pasiekusi. Praktiškai ta
da kaip ir niekas algų negau
davo, daiktinės pajamos bū
davo vienų kiek didesnis, kitų
mažesnės, bet ne šia gradacija
būdavo perkamos knygos:
joms įsigyti lėšų surasdavo
beveik visi. Ekonominis pabė
gėlių skundas ir knyga, rodo
si, lyg būtų nelengvai derina
mi dalykai, bet stovyklose de
rinosi. Tai buvo garbingi lie
tuviškos knygos laikai.
Čia jau kitaip. Ach, pradžio
je ir JAV lietuviškosios kny
gos būdavo spausdinama po
3 - 4,000 egz. Vėliau šis skai
čius kasmet krisdavo ir dabar
,'ne visada tūkstantinę pasiefkia: šimtinėmis tenkinamasi.
Ir tai visa laimė, kad turime
’saujelę idealistų, kuriems na
muose (dažniau vargingesniuose kaip puošniuose) lietu
viškoji knyga yra mielai lau
kiama viešnia. Išeivį lietuvį ji
suranda ne tik JAV ir Kana
dos miestuose esančiose lietu
vių kolonijose, bet ir Kanados
giriose, P. Amerikoje, vokiečių
švabo pirkioje, JAV ir Kana
dos tolimuose plotuose, kaip,
sakysim, duona kasdieninė.
Jos skaitytojai — žmonės, ku
rių dėka mūsų knyga dar šiaip
taip kvėpuoja, laikosi.
Kas gi yra tie mūsų kultū
ros rėmėjai — palaikytojai?
Niekas nėra pirkėjų apklausinėjęs, nesuvesta jų statistika.
Gal tik vienas kitas pripuola
mas žvilgsnis į juos galėtų kai

ką pasakyti. Žinoma, ir po
kalbis su tais žmonėmis, kurie
lietuviškas knygas platina.
Daugiausia tai vyresniosios
ir net senesniosios kartos at
stovai, kuriems ne vis tiek,
kas mūsų kultūriniame gyve
nime vyksta. Tarp jų yra daug
buvusiųjų nepriklausomos Lie
tuvos mokyklų mokytojų, aukš
tesniųjų ir aukštųjų mokyklų
dėstytojų, dabar dirbančių li
tuanistinėse mokyklose vyrų
ir merginų, senų ir naujų kul
tūrininkų, rašytojų, poetų, bu
vusių ir esamų spaudos dar
buotųjų. Knygų pirkėjų tarpe
kaip ir nematyti senosios emi
gracijos atstovų ir čia gimu
sių jų vaikų: amžius ir viską
griaunąs laikas iš mūsų tarpo
juos išskyrė. Užtat džiugu,
kai matai, kad ir nedideli skai
čių mūsų mokslus jau išėjusio
ar tebeinančio jaunimo, Lietu
voje ar jau Sa gimusio, ypač
iš aktyviųjų mūsų organizaci
jų narių eilės.
Pagarbos ir didelio dėmesio
verti mūsų pensininkai, kurie
kiekvieną mėnesį iš savo kuk
lios (kartais ir labai mažos)
pensijos sutaupo keletą dole
rių naujai atsiminimų knygai
ar naujam romanui.
Kurio žanro knygas mūsų
skaitytojai labiausia mėgsta?
Į šį klausimą taip pat neleng
va tiksliau atsakyti. Bet, išsi
kalbėjus su kai kuriais leidė
jais ir platintojais, aiškėja,
kad vis dėlto didžiausio pirkė
jų skaičiaus, o tuo pačiu ir ti
ražo, susilaukia atsiminimų
knygos. Ir tai atsitinka todėl,
kad dėl juose iškeltų, teisin
gai ar neteisingai atvaiz
duotų faktų spaudoje kylan
čios diskusijos, polemika, kuri
dar labiau išryškina autorių,
jo minimus asmenis, aplinką.
Ta pačia proga vertėtų pridė
ti, kad mūsų atsiminimų auto
riai dažniausiai būna perdaug
subjektyvūs, kažin ar ne pęr
daug iškelia save, savo drau
gus ir ar ne per daug nustu
mia savo politinius, ideologi
nius, asmeninius priešus.
Beveik pastoviu ir netaip
jau menku tiražu leidžiami
mūsų lituanistinių mokyklų
vadovėliai, susilaukią net keletos laidų. Bet tai jau pritai
komoji literatūra.
Po atsiminimų daugiausia
mėgstami romanai, apysakos,
novelių rinkiniai. Jų tiražas pa
siekia gal tūkstantinį, bet pre
mijuotų ar šiaip jau geresnių
romanų spausdinama ir kelio
lika šimtų. Pasak knygų par
davėjų, šio žanro knygas dau
giau perkančios moterys kaip
vyrai.
Mažai perkamos poezijos
knygos. Jos ir spausdinamos
bene mažiausiu • tiražu. Tiesa,
mūsų žmonės gerbia poetus,
pasiklauso jų kūrinių dekla
macijų, bet poezijos knygų
kaip ir neperka. Kartais ap
linkybės taip susiklosto, kad
• poetai (ir ne vien tik grafo
manai) turi knygas ne tik su
kurti — parašyti, beit ir išsi
leisti patvs, apmokėdami spau(Nukelti į 3 paL)

'(Atkelta Iš 1 psL)

jiems nebūtų vietos romane? Tie
sa, tai žino ir Keblys, nes jis ra
šo: “Romanas privalo žvelgti gi
liai į žmogaus vidų, turi ieškoti
dėsningumo žmogaus santykyje
su savim ir su tikrove”. Tačiau
jis tuos svarbius santykius greit
užmiršta, nes tuoj akcentuoja in
divido psichini atskleidimą: “To
bulas, betarpiškas žmogaus at
skleidimas romane privalo perso
nažo patirtį perkelti į skaitytojo
asmenini ir tuo praplėsti jo tik
rovės pažinimą” (90 psl.). Bet
kuo šituo atveju romanas skir
tųsi nuo dramos? Ar tik vaizda
vimo būdu?

Žmogaus atskleidimo kriterijus
kritiko praktikoj.
Iš tikrųjų išvidinio žmogaus betarpinis atsiskleidimas, kad ir
svarbus romane, bet ne toks reikš
mingas kaip dramos kūriniui, tė
ra tik vienas gero romano kom
ponentų. Užmiršdamas, kad ro
mano žanrui nemažiau svarbūs
žmogaus santykiai su gamta, su
darbu ir visuomene, su kultūra
ir Dievu, ir težiūrėdamas psichi
nio individo kriterijaus, K. Keb
lys patenka į painiavą, kai jam
reikia gerais kūriniais pripažinti
kai kuriuos romanus, kurie nepa
tenkina jo kriterijaus. Tokiais pa
sirodo V. Ramono “Kryžių”, M.
Katiliškio ‘ Miškais ateina ruduo”
ir J. Jankaus “Namo geroj gat
vėj” romanai, nors juose žmonės
savo vidų atskleidžia nedaug ar
ba tik iš dalies.

Argi šitoks priekaištas pakan
kamai rimtas? Ar raginimas mo
kytis iš vakariečių (tegu net la
bai gerų ir naujoviškų), nėra ne
tiesioginis skatinimas į epigonizpsichiką aiškiai nurodo A. Škė mą? Ar laikymasis lietuviškų tra
ma, ten matydamas savo hero dicijų yra koks nors atžagareivišjaus svarbią nelaimės ir kančių kumas, kuris neleistų sukurti di
priežastį, tačiau kažin kodėl šį pa- delių prasmingų romanų? Iš tik
talogiškumą Keblys nuslepia sa rųjų šitaip nėra. Tiesa, literatū
vo svarstymuose. Garšvos nesu ra negali gyvuoti be naujumo,
gebėjimą sukurti gerų eilėraščių, tikriau sakant be originalumo.
įo pamišimą bei jo uždarymą į Tačiau originalumas nėra nei
psichiatrinę ligoninę mūsų kriti moderniškumas, nei kažin koks
kas tepavadina poeto pralaimė vakarietiškas pažangumas. Mo
jimu. Kodėl šitaip? Tur būt, to demiškas romanas gali pasirody
dėl, kad, pasakius apie Škėmos ti neoriginalus ir menkas, o ta
herojų visą tiesą, “Lietuvių lite riamai nepažangus, iš tradicijų iš
ratūros svetur" skaitytojas neti augęs kūrinys gali būti didelis ir
kėtų, jog psichopato kentėjimai, originalus. Tai gerai mums pade
užsibaigę pamišimu, galėtų duo da suprasti du XIX amž. vienlaiti “naujų minčių, naujo supra kiai rašytojai G. Flaubert ir T.
timo ir naujų pergyvenimų lo-i Dostojevskis. Jei tikroj literatūros
bius, atskleidžiančius beprasmiš kūryboj ką nors reikštų moder
ką mūsų chaotiškų laikų ken numas ir vakarietiškas pažangu
čiančio žmogaus pažinimą”, kaip mas, tai Dostojevskio šedevrai ne
džiaugiasi kritikas, remdamasis būtų galėję nė atsirasti, nes jų au
R. Šilbajoriu (150 psl.).
torius buvo ir ‘nepažangus” (nes
Tačiau ši sudėtinga frazė tik krikščionis, priešingas liberalistiapgauna skaitytoją, nes ji iškil niam palaidumui), ir perdaug
mingai retoriškai užmaskuoja ro tradicingas bei nacionalus (nes
mano pagrindinę ydą — absur rusofilas), ir antivakarietiškas. K.
do filosofijos grindimą psichopa Keblio samprotavimais remian
to kentėjimais. Iš tiknjjų, jei ne tis, atrodytų, kad prieš Dostojevs
lobius, tai bent nemažai pažini kį turėjo laimėti jo amžininkas
mo apie žmogišką dalią gali duo prancūzas G. Flaubert, kuris bu
ti normalaus žmogaus kančios, vo ir liberalas, ir miesčioniško
kad ir tame pačiame svetimame sustingimo bei menkystės prieši
ir susvetimėjusiame gyvenime, ninkas, ir drauge pažangus va
kur blaškosi Garšva. Tačiau iš karietis, nes vienas prancūzų re
psichinio ligonio skausmingų per alizmo kūrėjų. Bet kas gi išėjo
gyvenimų, niekada negalime suži iš Flauberto ir Dostojevskio kū
noti, kas jo kentėjimų tikroji rinių? Flauberto romanai šian
priežastis — ar jo ligą, ar žmo dien atrodo kaip pasenę vaikai
nių gyvenimo tariamas absurdas šalia Dostojevskio jaunų origi
arba beprasmybė. Psichinio ligo nalų.
nio stovis yra išimtinis, literatū
Todėl, vertinant amžininkų
roj vadinamas melodramatiniu.
kūrybą,
reikia labai atsargiai elg
Dėl jo galime užjausti ligonį iki
ašarų, bet iš jo negalime sužino tis su sprendimais: vakarietiška,
ti nieko protingo sau, nė galio pažangu, modemiška, tradiciška,
jančio kitiems, nes toks indivi rytietiška. Daug svarbiau, gilu,
das nebėra tikras žmogus. Todėl prasminga, originalu. Bet origi
K. Keblio teigimas, kad ‘ Baltos nalių kūrinių tegali duoti rimti
drobulės” eksperimentu A. Škė kūrėjai, o ne eksperimentuotojai.
ma atskleidė mums gyvą, nors
Kad ir kritikuodamas K. Keb
nesimpatišką,
bet
autentišką lio kriterijus romanams vertinti,
žmogų” (152 psl.), yra neteisin kad ir nesutikdamas su kai kurių
gas. “Baltoj drobulėj”, gal būt, kūrinių įvertinimais, vis dėlto jo
yra atskleistas. psichinis ligonis, studiją apie lietuvių romaną iš
pretenduojąs į poetus melodra eivijoj laikau rimtu darbu. Ją rei
matiškoj situacijoj, bet ten nėra kia perskaityti kiekvienam litera
žmogaus, kurį būtų galima lai tūros mėgėjui, žinoma, neapleikyti šiuolaikiniu, modemišku, džiant nė kitų skyrių “Lietuvių
nes mūsų dieniį žmonės — toli literatūroj svetur”.
gražu ne psichopatai. Įvairūs
mokslininkai, inžinieriai ir astro
nautai liudija, kad mūsų dienų
• “Šimto mūzų” klubas Vil
amžininkai yra protingi, ištver
mingi ir drąsūs: psichopatai nei niuje. Sostinės menininkai gavo
erdvėlaivių neapskaičiuoja, nei vienoje senamiesčio gatvėje na
į mėnulį neskrenda. O jei Garš mą ir, matyt, tinkamą sumą lė
vos ‘ biografija” atrodo, atsklei šų, įsirengti ten klubui, vardu
džia naujų minčių bei naujų per “100 mūzų.’’ Iš vak. atidarymo
gyvenimo lobių, kaip liudija Keb įspūdžių matyt, kad klubas įreng
lys, tai pareina ne tiek dėl Garš tas prašmatniai, ir kad jame bu
vos asmens tikrumo ar jo vidi-. vo susirinkęs (tur būt ir dažniau
nio gilumo, kiek dėl vaizdavimo j rinksis) pats Vilniaus meninin
būdo, kuris romane yra įtaigus, kų “greimas”.
provokuojantis, degraduojantis,
• Henriko Liandsbergio me
trumpai — siurrelisitškai vaiz
ninių
nuotraukų paroda atidarydingas. Užgaunantieji provokuo
ta
Vilniuje.
jantieji momentai yra jo stipry
bė.
DR. ANNA BALIUNAS
Tuo tarpu “Kelionės” vaizda
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
vimo būdas atrodo pilkesnis,
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS
nors jos centrinis herojus yra be
8858 West 63rd Street
veik normalus žmogus. Jis galė Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—# ,
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
tų būti mūsų broliu pabėgėliu. vak.
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
atarų*.
Bet kuo jis modemus? Jei pabė
Ofiso telefonas: PR 8-382V
gėlio kentėjimų ir svyravimo sve
Rez. telef. TVAIbroofc 5-5070
timoj aplinkoj nelaikytume mo
DR. C. K. BOBELIS
dernumu, nežinotume, kuo Ju
lius svarbus ir gilus, nes kritikas Inkstų Ir Slapumo takų chlrurglj
TeL 6954)533 — Elgtai
aiškiai jo modernumo nenurodo.
Rodos, kad Jis Juliaus vidinį bren
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois
dimą ir subrendimą laiko svar
biausia “Kelionės”
problema,
Ofisas 3148 West 63rd Street
nors paskutinis Juliaus veiksmas
TeL: PRospeet 8-1717
Rezid.: 8841 West 66th Plane
— grįžimas į Rytus komunistiTeL: REpubUo 7-7868
nėn nelaisvėn — rodo ne sąmo
DR. S. BIEŽIS
ningą apsisprendimą, bet histeriCHIRURGAS
nį impulsą.
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; tm-

Kriterijai mūsų romanui vertinti
sutiktą literatūrinės perfekcijos
laipsnį” (109 psl.).
Taigi, “Kryžių” romanas lite
ratūriniu atžvilgiu atrodo reto
tobulumo, bet vis dėlto nemoder
nus, degraduotinas iki buitinio
romano, atseit, į žemesnę rūšį.
Bet kodėl? Ar dėl to, kad roma
no pagrindinis herojus Kreivėnas
nepasirodo visas lig savo egzis
tencinio nuogumo, nors kaip jus
linis tipas iš prigimties jis egzis
tencinėms gelmėms atskleisti nė
ra pajėgus? Bet ar šitoks grubus
jis neliudija žmogiškos būties
prasmės ir neprasmės? Ar “Kry
žių” romanas nemodernus todėl,
kad kritikas savivališkai užsimer
kia prieš labai aktualią ir moder
nią kūrinio problemą — ateisti
nio liberalizmo, komunizmo ir
krikščionybės santykių proble
mą? Ar šitos problemos plačios
svarbos neliudija visame pasau
lyje vykstančios riaušės, sulieps
nojusios su JAV intervencija Viet
name? Ar Amerikos kairiųjų li
beralų aktyvi veikla neprimena,
kad ‘Kryžių” romano problema
buvo ir yra moderni?

Kai jau pasaulinės reikšmės —
liberalizmo, komunizmo ir krikš
čionybės santykių — problema,
labai suaktualėjusi nuo XX amž.
pradžios, nebegali praeiti pro K.
Keblio kriterijus, kad užtarnautų
romanui “modernaus” epitetą su
pilnateisiu pripažinimu, imi ieš
Nė kiek negeriau atrodo K. koti kūrinių ir autorių, kurie kri
Keblio situacija, kai dėl nepakan tikui patinka labiausia. Tada
kamo kriterijaus romano žanrui tarp jo svarstymų atrandi šito
į gerųjų kūrinių skaičių negali
patekti tokie tremties romanai
kaip V. Ramono “Dulkės rau
doname saulėleidy”, B. Pūkelevičiūtės “Aštuoni lapai”, A. Ba
rono “Mėnesiena”, J. Kralikausko ‘Šviesa lange”, N. Mazalaitės “Negestis” ir dar vienas ant
ras. Nesakom, kad šitie romanai
yra be trūkumų. Bet ir tie kūri
niai, kuriuos K. Keblys laiko iš
skirtiniais ar pirmaeiliais nėra to
bulybės be priekaištų. Sakysim,
jo gana aukštai vertinama A.
Landsbergio “Kelionė” neapsiei
na be medinio pleišto, kuri pa
daro ilgas XIX skyrius arba su
žeisto Juliaus (pagrindinio hero
jaus) ilgas kliedėjimas, jau ne
kalbant, kad Juliaus galutinio su
brendimo momentas arba savęs
suradimas, kaip sako kritikas, pa
vaizduotas refleksiniu grįžimu į
sovietinę nelaisvę.
Baigdamas savo studiją apie
išeivijos lietuvių romaną, kriti
kas išvardija aštuonis gerus kūri
nius, kuriuos jis pavadina ąžuo
lais. Tačiau beveik pusei šitų ąžuolų (trims), negalima pritaiky
ti K. Keblio kriterijaus, arba, ki
taip sakant, tie romanai netelpa
jo kriterijaus rėmuose, pro juos
prasiverždami ir vis dėlto pasi
likdami gerais kūriniais) nes ši
tokiais juos laiko ir studijos au
torius. Jei prie šių trijų pridėsi
me dar kokius šešis-septynis ro
manus, kuriuos K. Keblys laiko
apygeriais arba neblogais, bet ku
rie nepatenkina jo kriterijaus, ta
da savaime peršasi klausimas: ko Pirmieji pavasario žiedai.
vertas toks mastas, kurį reikia pa
keisti ar papildyti kitais, kad ne
kius teigimus: “Su “Ikaro sona
reiktų atmesti ar pasmerkti kitų
ta” Jurgis Gliaudą, jei ne pačiu
gerų kūrinių?
rezultatu, tai bent ieškojimų in
tensyvumu šliejasi greta Škėmos
Modernumo kriterijus?
ir Landsbergio” (166 psl.). Su
Stebėdamasis, kaip pats kriti “Balta drobule” jos autorius
kas nepastebi savo kriterijaus Škėma aiškiai stoja greta Lands
trūkumo, ir spėliodamas apie ki bergio kaip modernaus romano
tus jo aiškiai neapibrėžtus mas atstovas lietuviškoj raštijoj, kaip
tus, pamažu pastebi, kad K. Keb bekompromisinis naujų kelių ieš
lys turi ne vieną, bet dvi savo kotojas” (148 psl.). Taip pat ran
sampratas romanui, kurį pažymi dame “Pakeliui į Atėnus”, kur
žodžiais “tradicinis” ir “moder “giliai žvelgdamas į žmogų ir
nus”. Nors visiems, manau, bū pajėgdamas jį tinkamai atskleis
tų svarbu žinoti, kas sudaro tą ti, Vytautas Janavičius pasiekė
romano modernumą, tačiau kri neužginčijamų laimėjimų”. Be
tikas šito savo kriterijaus neapi to “Janavičiaus beletristiniai sim
brėžia ir neaptaria. Bet kad jį boliai primena moderniosios po
laiko svarbiu ir gal net prilygs ezijos metodą” (174 psl.).
Taigi, maždaug tarp keturių
tančiu vidinio žmogaus atsklei
dimui, mėtyti iš V. Ramono dešimčių lietuvių romanistų K.
“Kryžių” baigiamojo saritrauki- Keblys teranda keturis rašytojus
nio vertinimo, nes šita proga K. (Alg. Landsbergį, A. Škėmą, J.
Keblys rašo: ‘Kryžiai” liks kaip Gliaudą ir V. Janavičių), ku
buitinio, bet ne kaip modernaus riem gali būti suteiktas modemu
romano pavyzdys Tačiau, kaip mo pažymys, o šių tarpe išskirtini
tradicinis romanas, “Kryžiai” Landsbergis jir. .Škėma kaip nau
ženklino pas mus dar iki tol ne- jų kelių ieškotojai romano srity.

Priėjus šitokius K. Keblio kriteri
jų atstovus, pirmiausia galima
suabejoti, ar šituos du pastaruo
sius rašytojus, teparašiusius tik
po vieną romaną (A. Landsber
gis “Kelionę”, A. Škėma ‘Baltą
drobulę”), dera laikyti pažymė
tinais novatoriais, nes į šitokių
skaičių labiau tiktų J. Gliaudą.
Juk jo net du romanu (“Šikš
nosparnių sostą” ir “Ikaro sona
tą”) Keblys pripažįsta gerais ir
neginčija rašytojo pastangų ori
ginaliai pasirodyti beveik su kiek
vienu nauju kūriniu. Antra, pra
dedi klausti, kokie- elementai
Landsbergio “Kelionėj” ir Škė
mos ‘ Baltoj drobulėj” leidžia
tuodu romanu vadinti moder
niais.
Eksperimentai ar originalūs
romanai?

Nesileidžiant į smulkmenas,
galima pasakyti, kad tie su roma
nai pirmiausia panašūs savo te
matika — lietuvio pabėgėlio sun
kiais pergyvenimais svetimoje ir
susvetimėjusioj aplinkoj, nes “Ke
lionėj” vaizduojamas Juliaus pa
bėgimas iš Lietuvos ir darbas bei
gyvenimas svetimšalių stovykloj
Vokietijoj į karo pabaigą, o “Bal
toj drobulėj” panaši svetima ap
linka prailginta iki Amerikos did
miesčio, kuriame atsiduria pag
rindinis herojas A. Garšva. Sle
gianti svetimybė ir visas nemalo
nus gyvenimas abiejuose roma
nuose teliečiami tiek, kiek jis su
sijęs su pagrindiniais veikėjais.

Nuotr. V. Maželio

Šių patyrimai vaizduojami gana
painiai — į jų dabarties pergy
venimus dažnai įpinami praeities
prisiminimai ir kartais net klie
dėjimai.
Tiek “Kelionės” Julius, tiek
“Baltos drobulės” Ant. Garšva
yra savy užsidarę egocentrikai,
impulsyvūs ir vieniši, teiešką kon
taktų su moterimis pirmiausia
seksualiniu pagrindu. Jiedu abu
yra ir psichiškai pažeisti. Silp
niausiai — Julius. Jis atrodo tik
neurasteniškas, kuris svarbius, tie
siog lemtingus veiksmus atlieka
neapgalvotai: impulso pagautas
jis pradeda stovykloj sukilimą
prieš nacius karo pabaigoj ir,
dar neaiškesnio impulso pastū
mėtas pakely į lietuvių stovyklą
Vakaruose, jis pasuka į Rytus,
nors ten jo laukia komunistinė
vergija, nuo kurios jis baimingai
bėgo visą laiką.
Tuo tarpu “Baltos drobulės”
Antanas Garšva yra dvigubas
psichinis ligonis — paveldėjimu
ir sužeidimu į galvą. Šitą ligotą

Vakarietiško pažangumo
kriterijus?

Taigi porą ronlanų per aukštai
iškeldamas dėl miglotos moder
numo sąvokos, o kitus dėl to pat
nepakankamai įvertindamas, K.
Keblys savo studijoj dar vadova
vosi taip pat sunkiai apibrėžia
ma vakarietiškos pažangos sąvo
ka, nes kritikas ne kartą priekaiš
tavo lietuviams rašytojams, kad
jie nesidomi Vakarų šiandiebine
literatūra, o mieliau pasilieka
prie savo lietuviškų tradiciją.

KERTINE PARAŠTĖ
(Atkelta iš 1 psi.)
dos išlaidas. O šitai visai čio
nykštei mūsų lietuviškajai vi
suomenei nėra jau didelė gar
bė.
Tenka tačiau pastebėti, kad
pirkėjų nenubaido puošniai iš
leistos knygos; geri dailininkų
kūriniai, puikiai įrišti leidiniai,
puošniais aplankais apdengti.
Tokios knygos perkamos to
dėl, kad jos tinką, dovanoms.
Šiaip jau ir jos ilgokai pagu’i.
pajudėdamos
tik didžiųjų
švenčių, vardinių, gimimo šven

čių, vestuvių ir kitomis pro
gomis.
Beveik visų knygų pirkimas
kiek šoktelėja aukštyn jų iš
pardavimo metu (jų tarpe ir
metinio “Draugo” knygų iš
pardavimo proga). Pasinaudo
dami nupiginimu, knygų mė
gėjai papildo savo knygų len
tynas. O vėliau? Knygų pirki
mas vėl apstoja... Tuo tarpu
lietuviška sena ir nau ja knyga
guli pas leidėjus ar knygų pla
tintojus ir šankia lygiai taip,
kaip 1547 metais pradėjo
šaukti pirmoji lietuviška kny
ga: “Broliai — seserys, imkit
mane ir skaitykit!”
b. kv.
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DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410
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trečlad. uždaryta
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Mūsų muzikos baruose
Muzikologijos archyvas. — Prof. J. Žilevičius apie lietuvių operas, chorus, vargon.ninkus, giedojimą, teatrą, muzikos konkursus. — Atsiminimai apie Sasnauską.
Jau 40 m. šiemet suėjo kaip
kompozitorius prof. Juozas Žile
vičius Amerikoje. Jis čia atvyko
Lietuvos vyriausybės siunčiamas
ištirti išeivių lietuvių kultūrinius
laimėjimus. Jo pats didžiausias
darbas — sukūrimas Muzikologi
jos archyvo, kuriame jau yra apie 200,000 vienetų. Vien tik
nuotraukų apie 10,000. Lentyno
se ilgos gretos geltonų dėžių, kur
surinktos gaidos lietuviškų operų,
operečių, kantatų. Turima apie
350 magnetofono juostų su lie
tuvių liaudies melodijomis, pasi
kalbėjimais su mūsų muzikais.
Surinkta medžiaga apie lietuvių
ateivių Amerikoje muzikinę veik
la nuo pat 1871 m. Turimi lie
tuvių periodikos straipsniai apie
muziką nuo Aušros, Varpo, Tėvy
nės Sargo, Apžvalgos laikų.
Čia yra komp. Vanagaičio 500
orkestracijų Margučio radijui.
Surinkta medžiaga apie lietuvių
dainų šventes, nuo 'tų 1873 m.
pradėtų ruošti Prūsuose, kada
dar lietuviško pulko kariai mar
šus grodavo.
Surinkti lietuviški giesmynai
nuo XVII šimt. Slovočinskio, iš
kurio “kantičkos” išsivystė. Pro
fesoriui Žilevičiui pavyko pradaužti geležinę uždangą ir gau
ti apie 400 gaidų iš okupuotos
Lietuvos. Turima net Dvariono
operos “Dalia” klavyras.
Čia St. Sodeikos archyvas, muzik. Alice Stephens ir jos talki
ninkių rinkinys. Surinkta sveti
momis kalbomis studijos apie lie
tuvių muziką, muzikos enciklo
pedijos. Esama net latvių folk
loro dalykų. Sudaryta tiesiog en
ciklopedija apie lietuvių muziką
už JAV ribų.

Muzikologijos archyvas turi
specialus skyrius: vargonininkų
veikla, kunigų indėlis i mūsų mu
zikos kultūrą, recenzijos, muziki
nė programa Lietuvių dienose,
žurnalai, vienuolynų įnašas į
mūsų muziką, lietuvių ansamb
liai (kai kurie jau į urnas pa
tekę, kaip pvz. Šimkaus Philadelphijoje sudarytas Dainos cho
ras, M. Petrausko organizuota
Gabija, Birutė).
Muzikologijos archyve yra
medžiaga apie lietuvių muzikos
mokyklas dar nuo jėzuitų aka
demijos laikų.
Čia esama tokių unikatų kaip
1907 m. nuotrauka lenkų-lietu
vių vargonininkų sąjungos na
rių, kaip fotografija pirmo lietu
vių choro ]AV-se Mildos vardu,
įkurto muz. Gremino New Yorke 1894 metais.

JUOZAS PRUNSKIS
mišių originalas, maždaug iš 1820 m. Dar žąsies plunksna ra
šytas rankraštis. Taip pa't turiu
Juškos dainų rinkinio pirmos lai
dos knygą, išleistą Krokuvos uni
versiteto. Taipgi retenybė prof.
Niemi studija apie Lietuvos dai
nas.
— Kokia dabar būtų šio Mu
zikologijos archyvo vertė?
— Neįkainuojama medžiaga.
Juk čia yra daug rečiausių da
lykų. Pvz. rankraštis A. Stri
maičio surašytų muzikinių me
lodijų, kokios buvo Suvalkijoje
vartojamos vestuvėse. Surašytos
gaidos. Rankraštis apie 100 me
tų senumo. Turiu muziejuje apie
700 laiškų muz. Miko Petrausko,
čia platus vaizdas Amerikos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo. Taigi,
archyvo vertė aukšta. Aš pats sa
vų lėšų į jo sudarymą esu įdėjęs
per $5.000.00.
Paskutiniu metu -Muzikologijos
archyvas praturtėjo kun. Židanavičiaus — Seirijų Juozo —
rankraštynu.
— Iš archyvo matyti, kad sa
vu laiku lietuviai vargonininkai
išeivijoje yra atlikę didelį pasitarnavimą mūsų muzikos srityje.
Ar dabarties vargonininkai ei
na tuo pačiu keliu?
—
Deja, to negalima pasa
kyti. Seniau vargonininkas buvo
švietimo židinys kolonijoje. Jis
mokė dainuot, deklamuot, cho
rus ruošė vaidint, statytos opere
tės. Apie vargonininką sukosi vi
sas muzikinės, o iš dalies ir ap
lamai kultūrinės veiklos ratas.
Dabar nieko to nebėr. Dabar var
gonininkas žiūri, kad tik greičiau
mišias atgrotų, o paskiau eina
dirbti kur į raštinę, į fabriką. To
kių ankstybesnio tipo vargoni

žinant ir žmonių norus, pamal
das stengiamasi turėti trumpas,
nėra kur nei chorui išsitempti.
Dabar reikėtų iš Dainų šven
čių gaunamas lėšas panaudoti
chorų dainavimo ugdymui lie
tuvių kolonijose. Kai susidaro
dainininkų grupės, koncertuoja
ir su koncertais važinėja, daug
padaroma. Savu laiku Lietuvoje
šauliai turėjo muzikos instruk
torius, kurie organizuodavo cho
rų veiklą provincijoje, primokė
davo po keletą dešimtų litų var
gonininkams ir tie vadovauda
vo šaulių chorams.
— Bet dabar iškilo Chicagos
lietuvių opera. Ką manote apie
ruošiamą pastatyti Gaidelio —
Santvara ‘Danos” operą?

— Lietuvių operos labai ge
ras sumanymas. Daug jaunimo
įtraukiama ir jiems gausiau per
teikiamas melodijos nešamas lie
tuviškas žodis. Gaidelio opera ge
ra, moderniška, šių laikų. Cho
ras — stambi dalis operoje. Cho
ristai įsitraukia, padirba ir įgu
dę, kad užtraukia, tai sienos dre
ba. Kompozitorius pajėgus.
— Kiek iš viso turime sukurtų
lietuvių operų?
— Įprastinio ilgumo, visą va
karą užimančias operas laisva
me pasaulyje turime Banfflčio
“Jūratė ir Kastytis” (melodinga
folklorinė opera) ir Gaidelio
“Dana”. Lietuvoje nepriklauso
mybės metais buvo sukurta: St.
.Šimkaus “Kaimas prie dvaro”,
Račiūno “Trys talismanai” ir
“Gintaro kraštas”, atnaujinta M.
Petrausko “Eglė žalčių karalie
nė” ir Karnavičiaus “Gražina”
bei “Radvila Perkūnas”; be to
buvo Bacevičius sukūręs operą,
kuri nebuvo statyta, M. Petraus
kas buvo sukūręs “Birutę”. Po
II Pasaulinio karo Lietuvoje ir

— Buvote Dainų švenčių or
ganizatorius Lietuvoje. Ką ma
nytumėte apie Dainų šventes iš
eivijoje?
— Latviai sakydavo: jeigu ne
daina, nebūtų buvę nepriklauso
mos Latvijos. Gavę leidimą ruoš
ti dainų šventes, latviai pradėjo
tautinį atbudimą dainos priedan
goje. Kai latviai šventė jau 50
m. savo Dainų švenčių sukaktį,
ir man teko iškilmėse dalyvau
ti. Grįžęs į Lietuvą ėmiausi ini
ciatyvos organizuoti Dainų šven
tę. Pirmoji Dainų diena buvo
1924 m. Kaune. Žmonės verkė,
išgirdę galingai jungtinio choro
perteikiamas lietuviškas melodi
jas.
Išeivijoje dabar Dainų šventės
gražiai pradėtos. Chorai rengda
miesi, lavindamiesi šviečiasi mu
zikos srityje. Kai Dainų švenčių
pelnas buvo nukreiptas visuome
ninei veiklai, nebegavo paramos
chorai. Dainų šventės rėmėsi ben
dru choru. Įvestas vaikų daina
vimas.
Pedagoginiu atžvilgiu vaikų
dainavimas gerai, bet Dainų
šventėse vaikų dainos užima lai
ką ir nebelieka kada pasireikšti
vyrų ir moterų chorams, o ne
dalyvaudami Dainų šventėse, tie
chorai nyksta. Tada nebekuriami jiems nei kūriniai.
Prie Liet. bendruomenės rei
kėtų suorganizuoti muzikų kole
giją, kurios nariai rūpintųsi nau
jomis dainomis, melodijomis, lie
tuviškų instrumentų — kanklių,
skudučių — muzikos ugdymu.

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

LIETINGAS PAVASARIS
PRANAS VISVYDAS

Audringos liūtys nusinešė pavasario grožį
erdvion sekmadienio tapytojų galerijon.
Ir alegorinė aušra, ilgėtasi per žiemų,
nepasirodė nuskalauto lango vitraže.
Lašų svaigaus blizgėjimo nualintas, ėmiau
linguoti ant verandos metalinio suolo.
Mačiau sulytų laikraštį ant gatvės
ir žiupsnį kvepiančio Virginijos tabako
delne, prie viešbučio turėklų, kur maža
lietaus valkutė švietė kaip tiesa.

Ir dingtelėjo, kad už miesto debesuoto
akiratis glūdėjo apskritas ir įvairus,
kaip saulėta kalnagūbrio armonika,
ir grojo ir dainavo sniego.sidabru.
Ir grojo ir žėrėjo sidabriniai klausimai:
Kam priklausau? Ir kas esu? Iš kur keliauju?
Kažkas pakrantėje praeidamas pasakė:
Pažvelk j žalsvų Delevaro srovę vakare,
kai atsispindi begalinio šlaito žiburiai.
Pažvelk, keleivi. Gal ir tavo žvilgsnis
laimingas pasileis į gilų vandenynų,
palikęs neapykantos balynus. Tolumoj —
kiek daug šviesų j srovę krenta!

— Jūs Lietuvoje buvote kon
servatorijos direktorius Klaipėdo
je. Muzikos pedagogika Jums ži
noma. Kaip vertinate muzikos
mokymą išeivijoje?

Audringos liūtys pasiglemžė pavasario grožį,
lyg kerštui tiems, kurie šarmotų popietį
Mohavės smėlį ir sakvaro dyglius gyrė...
Jiems liko durys užsklęstos. Ir saulė dykumoj,
tartumu paklydus karalaitė, laukė palydovų,
užmigusių galerijoje, tarp senų kolonų,
tarp nuostabių pavasario paveikslų.

— Čia turima fortepijono ar
dainavimo klasės. Tai jau labai
vertinga. Jeigu tas klases galėtų
kas apjungti, tai pvz. Chicagoje
susidarytų lietuvių muzikos mo
kykla.

— Jūs Lietuvoje buvote vie
nas iš teatro organizatorių. Ką
scenos reikmenis, net ir sufleruo
reikėtų daryti, kad išeivijoje teat ti, kol viskas susitvarkė.
ras būtų gyvesnis?
Išeivijos teatrui gyvybės įpūs
— Man teko būti sekretoriu
ti tegali tik patys aktoriai — su
mi komiteto, kuris 1920 m. or
eiti visi vienon jungtin ir bend
ganizavo Lietuvos teatrą. Tais
rai dirbti. Visi nori teatro, turi
pat metais buvo organizuojama
me Chicagoje daug gabių akto
ir lietuvių opera. Man teko būti
rių, o teatro nėra. Reikėtų pra
operos taryboje, kurią sudarė K.
dėti nuo mažų, lengvų dalykų,
Petrauskas — pirm., Tallat-Kelpvz. komedijų, o palaipsniui te
pša — dirigentas, Šilingas — ry
atras išaugtų.
šininkas su vyriausybe, o aš bu
vau administratorius ir antrasis
— Jūs Lietuvoje buvote Švie
dirigentas, numatomam statyti timo meno skyriaus viršinin
“Faustui”. Man teko parūpinti kas. Ar nereikėtų kokio meno

Turima net Kudirkos kūrinys
— Dėdienės polka, pirmos lai
dos Šimkaus, Naujalio kūrinių.
Esama čia net apie 2,000 lietu
viškų plokštelių, kurių apie 75
procentai turi liaudies kūrinius.
Aukštesnio Illinois valst. švie
timo departamento direktorius
P. L. Eving įrašė į Muz. archy
vo svečių knygą: “Jūsų darbas
yra labai įdomus ir svarbus. No
rėčiau, kad Jūs kasdien pašvęstumėt nors valandą laiko įkal
bėti į juostelę medžiagą iš lietu
vių muzikos istorijos’".

— Kiek metų pašventėte šio
muzikos archyvo organizavimui?
— paklausiau aplankęs prof. Ži
levičių.

daugumoje neturime muzikinės
programos. Dauguma muz. mo
kytojų įveda savas kompozicijas.
Reikėtų įvesti daugiau lietuvių
liaudies dainų. Dainų mokymas
galėtų būti jungiamas su litera
tūros kursu, pvz. kalbant apie
Maironio, Baranausko, Vienažin
džio kūrybą. Galėtų čia moks
leiviai išmokti jų sukurtas dainas
padainuoti. Eilėraščių kūrėjo dai
na ilgiau atminty pasiliks negu
tik išmokti žodžiai. Dabar net okupuotoje Lietuvoje mokyklose
naudojama daug lietuviškų dai
nų, o mums Čia lietuviškas me
lodijas užtrenkia televizijų gar
sai.

Prof. J. Žilevičius

ninkų — kultūrininkų dabar be
— Jau nuo 1920 metų pradė veik nebėra.
jau telkti medžiagą, taigi kitais
Kai aš atvažiavau į Chicagą
metais bus jau 50 metų.
prieš 40 m., kokia čia buvo var
— Kas paskatino imtis šio dar gonininkų veikla! Rengdavo va
karus, vieni pas kitus lankyda
bo?
vosi į parengimus. Dabar tie var
— Dar būdamas jaunas, Plun gonininkai suseno, chorai apny
gėje sutikau prof. Volterį, kuris ko, klebonai tvarkosi pagal ame
rinko medžiagą Aleksandro III rikiečių parapijas, kurios daugu
muziejui. Aš jam padėjau, ir tas moj chorų neturi
darbas mane sudomino. Iš kitos
— Kaip būtų galima pakelti
pusės T. Daugirdas rinko medžia
parapijų
chorus?
gą Kauno muziejui. Aš pasida
riau lyg jų agentas Žemaitijoje.
— Sunku ką dabartinėse sąly
Tas mane ir įtraukė.
gose padaryti. Mišių tvarka pasi
keitė. Stengiamasi į mišių eigą
— Kokią didžiausią vertybę tu
įtraukti visus žmones. Chorui
rite savo muziejuje?
mažai kur bėra reikštis. Dabar,
— Bene svarbiausia bus Kra daugiau operų sukurta. Rašė Klo
žių akademijos giedotų lietuviškų va, Račiūnas, Dvarionas, Gar-

(Lietuvių foto archyvas)

apie 20 naujų operų. Beje, nepa
mirštinos ir čionykštės, kiek trum
pesnės modernaus pobūdžio D.
Lapinsko operos “Lokys” ir “Ma
ras”.
bulskis, Baumilas. Susidarė gal
apie 20 naujų operų.
— Jūs šv. Kotrynos gimnazi
joje dirbote su moksleivių cho
ru. Ką manytumėte apie dabar
ties moksleivių chorų organiza
vimą?
— Atskiro lietuvių moksleivių
choro ten nebuvo, bet mokslei
vių chorai, kuriuose dalyvavo ir
lietuviai-ės, buvo stiprus. Statė
graikų, prancūzų, anglų opere
tes.
Būtų gera išvystyti lietuvių
moksleivių chorus išeivijoje. Da
bar lituanistinėse mokyklose Prof. J. Žilevičius tarp jo vardo muzikos archyvo lobių Chicagoje.

i

skyriaus prie Liet. bendruome
nės?
— Teatro reikaluose iniciaty
vos mesi A. Kairys. Opera eina
atskirai. Tapyba-skulptūra irgi
atskirai neblogai tvarkosi. Pasilie
ka muzika, kurios vadovybės
branduolys reikalingas prie Liet.
bendruomenės, ypač, kad reikia
planingos lietuviškos muzikos iniciatyvos Liet. bendruomenės
globojamose lituanistinėse mo
kyklose.
— Ką manytumėte apie Lie

tuvių religinę muziką išeivijoje?
— Esu Lietuvių religinės mu
zikos komisijos narys. Jos reikalų
vedėjas kun. Budreckas. Mūsų
uždavinys — aprobuoti naujus
mūsų religinės muzikos kūrinius,
bet kad jų beveik nėra. Iš viso
reikalas yra kiek pavėluotas. Kai
tik įvyko liturginis persitvarky
mas, vargonininkai turėjo patys
pasiskubinti padaryti lietuviškus
vertimus ar gautus aprobuotus
mišių maldų (pvz. Gloria, Cre
do) tekstus pritaikyt prie turėtų
svetimų melodijų ir taip naudo
ti, o mūsų muzikinė komisija
dabar nebeturi ką veikti. Buvo
L. Šimučio, tėv. Markaičio sukur
tos Mišios, bet jos atsirado prieš
komisijos sudarymą ir mums ne
teko jų svarstyti.
Dabar yra paskelbtas konkur
sas sukurti Mišias visuomenės,
liaudiškam giedojimui. Ar tas
konkursas neš kokių laimėjimų?
Man teko būti vertinimų komi
sijose kelių muzikinių ko'h’kūrsų.
Atsiunčia kūrinius tokie, kurie
reikiamai nei gaidų sukurti ne
gali, o kompozitoriai akademikai
nesirūpina konkursuose dalyvau
ti. (Į šią prof. J. Žilevičiatis pa
tirtį turėtų atkreipti dėmesį ir IV
Dainų šventės
organizatoriai,
kurie kaip atrodo, ieško būdų
sudaryti visai naujam šventės re
pertuarui. Red.).

— Jūs turėjote progos bend
rauti su mūsų muzikos galiūnais,
pvz. su komp. Sasnausku. Ką apie jį atsimenate?
— Tai gabus kūrėjas, įtakin
gas Petrapilio muzikų tarpe. Kai
stojau į konservatoriją, Sasnaus
kas parašė rekomendacinį laišką,
ir iš karto buvau lengvai priim
tas.
Pas Sasnauską dažnai užeida
vau. Buvo žmogus flegmatiško
būdo, kalbėdavo lietuviškai, iš
tardavo žodžius taisyklingai. Jis
buvo mane įstatęs muzikos mo
kytoju šv. Kotrynos berniukų
gimnazijoje. Su Sasųausku išei
davome pasivaikščioti. Jis pasa
kodavo kaip užsieny mokėsi cho
ralo giedoti pas benediktinus. Pa
sakojo, kaip Petrapily, archeolo
gijos institute bestudijuodamas,
buvo susikirtęs su profesoriumi
dėl lietuvių žodžių tarimo, ir Sas
nauskas laimėjo. Sasnauskas bū
davo dažnai visur kviečiamas
koncertuot, vargonais grot. Man
tada įduodavo gaidas nešti, kad
aš, tada neturtingas studentas,
galėčiau nemokamai įeiti koncer
to pasiklausyti. Sasnauskas labai
brangino lietuvių dainas. Parsi
veždavo iš Mokslo akademijos įrašytas lietuviškas melodijas,
klausydavosi jų, komentuodavo.
*
Pasikalbėjimas su prof. Žile
vičium vyko Muzikologijos ar
chyve. Tai milžiniškas mūsų kul
tūros istorijos lobynas. Gaila,
kad archyvas neturi nė trupučio
būtiniausių lėšų. O reikia betrupančius senus plakatus konser
vuoti, reikia išblėstančias senas
nuotraukas apsaugoti ir t.t. Mū
sų fondai neturėtų nė šių kultū
rinių vertybių užmiršti.
Dabar Muzikologijos archyvą
priglaudė ir patį jo kūrėją išlai
ko tėvai jėzuitai. Tai labai dide
lis nuopelnas mūsų kultūros rei
kaluose, bet šis reikalas pelno pla
tesnio dėmesio ir paramos.
Pažymėtina, kad šis Muzikolo
gijos archyvas žinomas ir oku
puotoje Lietuvoje. Daugelio da
lykų, kurie čia yra, Lietuvoje
niekur nerandama. Juk nemažai
lietuviškos archyvinės medžiagos
sunaikino užplūdę raudonarmie
čiai. Dabar kai kurie Lietuvos
muzikai kreipiasi į šį archyvą,
prašydami (iš viso apie 100 da
lykų) tokių vertybių, kurių ten
nėra. Norėtų jie čia nors fotos
tatinių kopijų gauti.

• Rašytojos Bitės (Gabrielės
Petkevičaitės) memorialinis mu
ziejėlis įruoštas Panevėžyje išli
kusiame name, kuriame ji ilgą
laiką gyveno. Tebesą nemaža jos
knygų, rankraščių faksimilių, kai
, kurių dokumentų fotostatų ir kt.
dalykų, jų tarpe rašytojos aki
niai, knygoms piaustyti peilis.
Muziejėlis esąs gausiai lanko
(Lietuvių foto archyvas) mas.

šo redaktorius paskutiniame nu
meryje. — GK daugiausia bu
vo taikoma spaudos žmonėms
bei šiaip kalba besidominčiai vi
suomenei,
bet jos poveikis, tur
SKARDŽIUS
būt, buvo nedidelis. Kalbą mo
kantiems ji buvo nereikalinga, o
nepakankamai mokantieji vistiek tarėsi moką pakankamai ir
nedaug, atrodo, tekreipė jai dė
mesio... Bendradarbių stoka su
darė didžiausią laikraščio vargo
vos. Gražus būrelis kalbininkų, dalį. Užtat tokia, kokia buvo G
mokytojų, rašytojų ir šiaip kal K daugiau nebepasirodys”. Kiek
bos mėgėjų buvo susispietę į L kitaip dėl to rašo V. Zalatorius
KD, kur jie svarstydavo įvairius Vienybėje (1969 m., nr. 5):
bendrinės kalbos vartosenos da “Bendruomenės Kultūros fondas,
lykus ir paskui svarbesnius nu kuris laikraštėlį leido maždaug
tarimus skelbdavo savo organe. 550 egzempliorių tiražu, teigia,
Pati GK redakcija, sutartinai kad nei skaitytojų, nei pinigų
dirbdama, stengėsi savo skaityto netrūko. Redaktoriui buvo moka
jams duoti ko daugiau praktinių ma 50 dol. honoraro už nume
kalbinių žinių bei patarimų ir rį... Deja, naują redaktorių su
tuo pat apimti visą bendrinės rasti nepavykę. Pagarsėję kalbi
kalbos vartoseną, o savo sampro ninkai esą užsiėmę kažkokiais ki
tavimus pagrįsti visų pirma sa tais darbais, bet dar svarbiau —
vo kalbos duomenimis ir tuo pat jie maną, kad GK išeiviams ne
metu juos suderinti su neabejo reikalinga, nes Lietuvoje išeinąs
jamais kalbos mokslo pasieki nė kiek neblogesnis neperiodinis
mais. Dabartinių tarybinių kri leidinėlis praktiniais kalbos klau
tikų Gimt. Kalbai primetamas simais — “Kalbos kultūra.”
purizmas buvo svetimas: ji se
Bet kaip iš tikrųjų buvo? Man
nų skolinių ar būtinai reikalin
nemaža prisidėjusiam tiek prie
gų tarptaut. svetimybių neven
prieškarinės, tiek prie pokarinės
gė, tik kartais vieną kitą visai
GK pasirodymo, kai kas kitaip
gerą ir platesnei visuomenei su
atrodo. Lietuvių Kalbos Draugi
prantamesnį lietuviška pakaitą
ja, kurios organu buvo padary
tetaikė pirmoj vietoj pvz. akci
ta GK (šiame krašte), dabar yninkas “akcionierius”, grąžulas
ra beveik mirus, bent apie ją nie
(arba rodiklis) “dišlius”, nesą
ko negirdėti, ir savo organui ji
monė “absurdas”, pastraipa “aborganizuotai nėra parodžiusi jo
zacas”, pažanga “progresas” ir
kios konkrečios paramos. Pati G
kt., bet niekam nedraudė varto
K. svetur nesusilaukė ir plates
ti ir absurdo, progreso ir kt. Tai
nės lietuvių visuomenės pagal
buvo vidurio kelias, kuriuo ėjo
bos bei susidomėjimo; iš negau
ir mūsų didieji kalbininkai — J.
saus prenumeratorių skaičiaus ji
Jablonskis bei K. Būga. Vireliūpati neapsimokėjo, ir todėl ne
nizmai ar dabušizmai jai buvo
priteklių turėjo primokėti Kul
nepakeliui.
tūros Fondas; nei radaktorius,
Beveik tuo pačiu keliu kaip nei kiti GK autoriai bendradar
prieškarinė, ėjo ir pokarinė GK, biai, kiek žinau, nebuvo atlygi
1958 m. atgaivinta JAY-bėse ir nami. Daugiausia Gimt. Kalbai
gyvavusi lygiai dešimt metų. Iš turėdavo prirašyti patys redakto
viso jos pasirodė 40 numerių riai, o paskutiniais metais be
(672 psl.). Redakcinę jos komi veik vienas redaktorius. Trijų
siją sudarė P. Jonikas, A. Salys narių redakcinė komisija, kuri ir
ir Pr. Skardžius, o redaktoriumi pirmąją pratarmę pasirašė, irgi
iš pradžios, ligi 1960 m. pabai buvo tik iš vardo: vienas jos na
gausiai
bendradarbiavęs
gos, buvo P. Jonikas, vėliau L. rys,
Dambriūnas. Pati redakcinė ko prieškarinėj GK ir dabar dau
misija buvo tituliniame puslapy giau kaip kiti turėdamas reikalo
je žymima ligi 1965 m. pabaigos, su kalbos mokslu, nėra parašęs
o nuo 1966 m. pradžios redak GK-ai nei vieno žodžio. Aš pats,
toriumi pasirašydavo tik vienas iš pradžios dirbdamas fabrikinį
L. Dambriūnas. Bendradarbių ir vėliau įstaiginį darbą, nedau
skaičius, atrodo, buvo jau ne toks giausia teturėdavau atspėjamo
mažas, iš viso apie 40, bet jų laiko nei moksliniam, nei prak
įnašas buvo labai nevienodas: tiniam kalbos darbui. L. Dam
vieni prašydavo kone kiekvie briūnas tiesa, irgi dirba įstaigi
nam numeriui, o kiti tik kada- nį darbą, bet, tą darbą dirbda
nekada
po vieną straipsnelį. mas, jis turi progos plačiau sek
Daugiausia tekdavo prirašyti pa ti ir lietuvių spaudą, ko aš ne
tiems redaktoriams: “Dambriū- galiu padaryti. P. Jonikas, taip
nui — apie 300 puslapių, Skar pat dirbdamas įstaiginį darbą,
džiui — apie 100 Jonikui — a- bent 15 metų rūpinęsis Litua
pie 70, kitiems po mažiau, — ra nistikos Instituto reikalais, ypač

MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R.

Gimtoji Kalba ir jos likimas
Gimtoji Kalba Lietuvoj buvo
leidžiama nuo 1933 metų pra
džios ligi 1940-41 m. Šio laik
raščio sumanymas kilo šeštadie
niniuose S. Čiurlionienės pobū
viuose, iš kurių dalyvių buvo su
daryta redakcinė komisija ir iš
rinktas ats. redaktorius J. Talmantas. Tuo būdu GK galėjo
pradėti gyvuoti, ir jos per pir
muosius dvejus metus pasirodė
lygiai dvidešimt numerių. Bet
šis darbas nebuvo visai sėkmin
gas: dėl įvairių priežasčių, nevi
si dalyviai galėjo vienodai šio
laikraščio leidimą paremti; ant
ra vertus, ir pati visuomenė ku
riai tas laikraštis buvo skiriamas,
nedaugiausia parodė susidomėji
mo bei susirūpinimo jo palaiky
mu, todėl jis netrukus ir sunega
lavo.
Susidarius tokiai padėčiai, sa
vaime kilo klausimas. GK palai
doti ar mėginti ją kaip nors to
liau leisti? Tam reikalui 1935
m. sausio 26 d. susirinko tam
tikras būrelis žmonių (K. Alminauskis, A. Ašmantas, J. Balči
konis, J.M. Laurinaitis, A. Sa
lys, Pr. Skardžius ir J. Talmantas) ir, viską apsvarstę, nutarė
įkurti Lietuvių Kalbos Draugiją,
o GK padaryti tos draugijos or
ganu. Jie taip pat tuojau išrin
ko ir naują redakcinę trijų na
rių (A. Salio, Pr. Skardžiaus bei
J. Talmanto) komisiją, o patį
laikraščio leidimą tam tikra su
tartimi perleido “Sakalo” ben
drovei. Ir tuo būdu GK be per
trūkio galėjo toliau pasirodyti.
Atasakomuoju redaktorium 1935 m. buvo J. Talmantas, 193637 m. — L. Dambrauskas, 1938
-39 m. — P. Jonikas, o 194041 m. — Pr. Skardžius. Pagaliau
nuo 1938 m. pradžios LKD per
ėmė iš Sakalo ir patį GK leidi
mą. Vokiečių okupacijos metu
GK nebegalėjo pasirodyti.

Šitaip persitvarkiusi, GK labai
sustiprėjo. Visų pirma rados aps
čiai įvairių sričių bendradarbių
ypač jaunų kalbininkų, moky
tojų, rašytojų ir kt. Platesnė vi
suomenė ėmė vis daugiau domė
tis bendrinės kalbos kultūra, ir
kaskart rados daugiau skaityto
jų, aktyvių GK rėmėjų; pasku
tiniaisiais metais prenumerato
rių buvo jau per 10.000. GK re
dakcija susilaukdavo įvairių įvai
riausių klausimų iš visos Lietu

įspūdžiai iš 72-osios meno
parodos Chicagos Meno
instiitnte
SAULĖ JAUTOKAITĖ

| tvarkingi, švarūs, žiūrovui duo| dantys estetinį pasigrožėjimą,
j Thomas Shannon skulptūra,
laimėjusi pirmą premiją 1,500 do
lerių, pavadinta “Mexo- O” yra
konstrukcija, primenanti vabz
džių sparnus, kurie turi judėti,
kada apatinėje skulptūros dalyje,
stikliniame inde, plaukiojanti žu
vytė perkerta šviesos spindulius.

Bronė Jameikienė

Veronikos skara

Iš šeštosios religinio meno parodos Cranbrook Meno akademijos galeri
joj, Bloomfield Hilis', Mich.

Vacį. Biržiškos
Aleksandryno
leidimu ir šalia to norėdamas
bent kiek žvilgterėti į savo kalbotyrinę sritį, nedaug begalėjo
skirti laiko Gimt. Kalbai, be to,
gal kiek jam numušė ūpą ir ne
labai kolegiškas kaikurių elge
sys su juo, kaip su buvusiu Li
tuanistikos Instituto prezidentu.
Taigi V. Zalatorius nelabai gra
žiai rašo įtardamas, kad “pagar
sėję kalbininkai esą užsiėmę kaž
kokiais kitais darbais”. Taip pat
netiesa, kad tie kalbininkai ma
nytų, kad GK išeiviams nerei
kalinga: Lietuvoj
leidžiamoji
Kalbos Kultūra, tiesa, duoda ap
sčiai gerų dalykų, kuriais gali
pasinaudoti ir išeiviai, bet ji vis
dėlto neapima daugelio užsieni
nės lietuvių kalbos aktualiųjų
reikalų, pvz. kasdieninio svetimų
jų kalbų poveikio, tinkamo būti
nai reikalingų svetimųjų specia
lesnių žodžių vertimo į lietuvių
kalbą ir t.t., be to, lietuvių ben
drinę (literatūrinę) kalbą Lietu
voj, kaip ir kituose tarybiniuose
kraštuose, linkstama nemaža da
limi paremti įr “didingos” rusų
kalbos pavyzdžiu.
Pagaliau,
trūkstant bendradarbių, GK re
daktoriai ( ir paskiau redakto
rius) kartais iš bėdos rašė ir
“sunkesnio stiliaus” dalykų, ku
rie kasdieniniams lietuvių kal
bos vartotojams praktikams ga
lėjo atrodyti sausi, mažiau įma

Ši konstruktinė skulptūra dau
giau įdomi savo mechaniniu, ne
gu meniniu atžvilgiu. Nes, kaip
pavadinimas nieko
nereiškia,
taip pat ir ši skulptūra nieko ne
sako. Aplamai, šios parodos
skulptūriniai darbai geriau tiktų
Mokslo ir pramonės muziejui,
negu Meno institutui. O kai ku
rie nepriklauso ne katram, o tik
tai absurdui.
Šioje meno parodoje iš visų
daugiau kaip 100 darbų, daugu
ma priklauso šių laikų stiliui, at
seit — yra madoje. Bendras pa
rodos vaizdas vis dėlto gana liūd'nokas ir savo tematika, ir tech
nika, ir turiniu. Tačiau paroda
dauguma savo darbų yra gana
konkretus šių dienų smuktelėjui sios dvasios ir moralės vaizdas
kur tikrosios vertybės yra pakeiIčiamos laikinosiomis, dažnai dar
bevardėmis, be pavadinimų.
įdomu, kaip laikas atrinks ir
įvertins visus šiuos meno kūri: nius, nes tiktai laiko perspektyvo
! je pasirodo ir išryškėja tikroji me| no vertė. Nežiūrint šito, parodą
I pamatyti ir susidaryti savo nuo' monę vis dėlto verta.

Šiuo metu Chicagos Meno ins
titute vykstančioji 72-troji Chica
gos ir apylinkės dailininkų me
no paroda yra įdomi tuo, kad jo
je mūsų dailininkas Kazys Var
nelis laimėjo 1000 dol. premiją
už savo abstraktaus “op” meno
paveikslą “Ritminės refleksijos”.
“Op” (opitcal-akių, regimasis)
menas yra dar labai jaunas, pra
sidėjęs maždaug nuo 1960 metų.
Šio meno, tur būt, pagrindinis
uždavinys yra apgauti žmogaus
akį. Dailininkas, drobėje čia nu
plėšdamas daugelio tokių pat for
mų geometrines figūras ar spal
vuotas linijas, sukelia žiūrovui
regimą sensaciją, akių iliuziją.
Šios rūšies paveikslai žiūrovui iš
pradžių susuka akis, o paskui at
rodo, kad jie pradeda judėti ir
keistis; Visi trys Varnelio paveiks
• Komp. J. Gaižausko opera
lai yra šios optinės rūšies kūri
vaikams “Buratinas”, parašyta
niai. Ir kadangi “op” menas ypagal A. Matučio libretą, buvo
ra daugiau žaisminis, neturintis
i pastayta Vilniaus akademiniame
gilesnės minties, todėl, tur būt,
operos ir baleto teatre. Režisavo
Rolanrl F- Glnzel
‘‘Sąuarescapr”
ir šioje parodoje Varnelio pa
Paveikslas, Chicagos ir apylinkės dailininkų parodoje laimėjęs 500 bulgaras V. Popovas, dirigavo R.
Į Geniušas.
veikslai yra patys “nekalčiausi”, dolerių premiją.

nomi ar nelabai aktualūs kas
dienybei arba su kuriais kiti ben
dradarbiai nevisai norėjo sutik
ti, pvz. Jungtinės Tautos ar
Jungtinės Valstybės (United Nations), taip pat jau kelias de
šimt metų vartota Tautų Sąjun
ga (ang. League of Nations, vok.
Voelkerbund), prieveiksniai su
-iniai, kurie ne tik J. Jablonskio,
K. Būgos, J. Balčikonio ir dau
gelio kitų ne tik užsieninių, bet
ir Lietuvos kalbininkų nėra pri
pažįstami norminėmis lytimis,
ir t.t. Mano nuomone, tokie kon
troversiniai dalykai geriau svars
tytini pvz. Aiduose ar kur kitur
bet ne platesnei visuomenei ski
riamame mažučiame praktinia
me laikraštėlyje.
Pagaliau paskutinis klausimas:
kas toliau darytina? Mano supra
timu, GK likimo klausimo kaip
reikiant neišsprendžia nei pas
kutinio redaktoriaus (ne redak
torių, kaip kad V. Čižiūnas ra
šo) siūlymas,, kad GK toliau tu
rėtų būti leidžiama tik jaunuo
menei, ne visuomenei, ir jos lei
dimu turėtų rūpintis tik Pedago
ginis Lituanistikos Institutas kar
tu su Aukštesniąja Lituanistikos
Mokykla, nei V. Čižiūno sampro
tavimai (š. m. Draugo nr.
69 šeštadienio priede), kad re
dakcinis GK kolektyvas būtų su

darytas Chicagoj, kur esanti LK
D. ir Kultūros Fondas; kad bū
simame Lietuvių Centre sau prie
glaudą galėtų gauti ir GK admi
nistracija; kad GK-je būtų spaus
dinami ir tokie dalykai, kurie
tiktų Pedagoginio Lituanistikos
Instituto studentams ir aukštes
niųjų lituanistinių mokyklų mo
kiniams; kad PLI gal galėtų per
imti techninį GK leidyklos už
davinį, ir t.t. Bet čia tuojau ky
la klausimai; argi GK nebuvo
pradėta leisti Chicagoj, kur ji
po metų kitų pritrūko redakci
nio kvapo? Ar mokykliniai kal
bos dalykai negalėjo būti spaus
dinami ligšiolinėj Gimt. Kalboj?
Ar per visą dešimtmetį kas iš
mokytojų yra daugiau rašę apie
tokius dalykus? Jeigu LKD lig
šiol beveik nieko negalėjo padė
ti Gimt. Kalbai, tai ar galima
tikėtis kad ji, jau beveik mirus,
galės ką daugiau ateity padary
ti? Iš pačių čikagiečių buvo su
darytas gražus GK talkininkų
būrelis, bet jo veikla beveik vi
sai nepasireiškė, o, be to, vienas
to būrelio narys, B. Babrauskas,
yra jau ir su šiuo pasauliu at
siskyręs; kiti iš jų nuo persidirbimo vos kvapą beatgauna arba
yra gerokai pašlijusios sveikatos;
tad ar galima ko nors daugiau
iš tų vargo pelių ištrėkšti?
Mano nuomonė dėl visa to yra tokia. GK šio krašto ir ki
tiems svetur gyvenantiems sąmoningesniems lietuviams yra di
džiai reikalinga, ir jos negali vi
sai atstoti Lietuvoj leidžiamoji
Kalbos Kultūra; Kultūros Fon
das kaip lig šiol, taip ir toliau
galėtų primokėti GK leidimo ne
priteklius; redakcinis GK kolek
tyvas ir administracija turėtų bū
ti ten, kur yra daugiau judres
nių lituanistinių pajėgų; jeigu
nebūtų galima rasti vieno pa
grindinio atsakingojo, redakto
riaus, tai gal geriausia būtų su

daryti tik redakcinę komisiją, ku
rios nariai iš eilės galėtų reda
guoti atskirus numerius, o tikrų
talkininkų būrelį reikėtų suorga
nizuoti iš šio viso krašto; rėmė
jų atstovų galėtų būti ir iš ki
tų kraštų. Visos geresnės litua
nistinės pajėgos ir kiti sąmonin
gesni lietuviai turėtų daugiau
jausti savo pareiga aktyviau rem
ti GK, nes gimtosios kalbos puo
selėjimas svetur tuo pat metu yra ir viena geresnė lietuvybės
palaikymo priemonė. Kiek išga
lėdamas aš ir toliau prisidėsiu
prie šio sutartinio, kolektyvinio
darbo.
P.S.

• Stasys Vainiūnas, žinomas
kompozitorius, okup. Lietuvoje
atšventė savo 60 metų amžiaus
sukaktį. Suruoštas minėjimas —
jo kūrinių koncertas. Dirigavo S.
Sondeckis ir J. Aleksa.
St. Vainiūnas, gimęs ir mokę
sis Rygoj, 1933 metais tarptau
tiniame pianistų konkurse Vieno
je iškilo į pirmą to meto stipriau
sių pianistų dešimtuką. Pastoviai
Lietuvoj apsigyaeno tik 1938 m.,
ėmęsis pedagoginio muzikos dar
bo. Ligi šiol aktyviai reiškiasi
kaip pedagogas (konservatorijo
je), pianistas, kompozitorius ir
muzikinės veiklos organizato
rius. Sulaukęs 60 metų amžiaus,
dar yra
pasiryžęs kompanuoti
muziką baletui, bet neužtinkąs
tinkamo libreto. Kol sulauks 70
metų, tikriausiai rasiąs libretą ir
baletą parašysiąs.
• Muziejininkai ir kultūros
paminklų apsaugos darbuotojai
okupuotoje Lietuvoje, po ilgų pa
stangų gavę okupacinės rusų val
džios leidimą, susiorganizavo ir
įsteigė “Krivūlės” klubą, kuris ža
da ruošti vakarus, stovyklas, or
ganizuoti išvykas.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
;l

FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.,

6211 So. Westem,

PR 8-5875

J. LIEPOMS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniai, nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef — OA ft-7282
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TEIJE VIZIJOS
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TEI.EVIZIJOS APARATAI

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVftS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4J4%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.
ŠTAI MftNESINft TAUPYMO LENTELE:
MĖNESINĖS
SANTAUPOS

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

Į2YRS. |4 YRS. [6 YRS, j 8 YRS. Į 10YRSJ
SIO.OO Š252.13 S524.08' $833.30'Sl,167.46l$l,534.51
20.00 504.26! 1,058.16 1,666.591 2,334.91 3.069.02
3000 756.39 1,587.25 2,499.891 3.502.37 4,603.53
40.0011.008.53! 2,116.33! 3.333.18! 4,669.82 6,138.04
50.0011,260.66 2,645.41 !4,166.481 5,837.28 7.672.55
60 00'1,512.79 3,174.4914,999.78! 7,004.73 9,207.06

INSURED

80 00 2,017.05 4,232.6616,668.37! 9,339.65! 12.276.08~

SAFETY DEPOSIT BOXES

on $8,000.00
Certificates

on Pass Book
Accounts
TURTAS SIEKIA VIRŠ $90.000,000.00

JOHN Pakel, Presldent

Chicago Savings and Loan Assn
6245

SO. WESTERN AVĖ.

TEL. GR

6 -"
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Solisto Antano Pavasario
įdainuota plokštelė
J. ŽILEVIČIUS

«<į

S

Los Angeles Calif. gyvenąs so
listas, lyrinis tenoras, Antanas
Pavasaris įdainavo ilgo grojimo
plokštelę, fortepijonu palydint
pianistei R. Apeikytei. Solisto;
biografinius metmenis pateikia
Jurgis Gliaudą, aplanką puošia
solisto nuotrauka viendje pusėje,
kitoje — dainuojamųjų kūrinių
sąrašas. Albume telpa keturioli
ka dalykų, jų tarpe 7 lietuvių
komp. originalių bei harmoni
zuotų dainų.

>
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M.. Šileikis
Rugiapiūtė (Kašubos nuosavybe)
A. Pavasaris vietoje ir apylin
K dailininko darbų, parodos, balandžio 12 d. atidaromos Balzeko Lie kėje yra plačiai žinomas kaip
tuvių kultūros muziejjuje, Chicagoje.

Laiškai redaktoriui

Kas saiko nebeišlaiko?
Lietuvių švietimo ir šeimos me
tais lauktina išsamesnių pasisaky
mų šiais klausimais: kas galėtų ir
turėtų būti padaryta, kad visi lie
tuvių vaikai lankytų lituanistines
mokyklas bei klasės, kad lietuvių
šeimos ir mokyklos taptų lietuvy
bės tvirtovėmis, kad visa mūsų išei
vija vieningai paremtų tėvų ir mo
kytojų pastangas pakelti lietuviško
jo švietimo bei tautinio sąmonin
gumo ugdymo lygį. Lauktina blai
vaus padėties įvertinimo, naudingų
sugestijų bei pozityvios kritikos.
Vienas iš pirmųjų kritiškų pa
stabų lietuviškajam švietimui ne
pagailėjo “Draugo” kultūrinio sky
riaus redaktorius š.m. kovo 1 d.
Kertinėje paraštėje. Deja, jo išve
džiojimai lietuviškam Švietimui nie
ko gero nežada. Straipsnio autorius
piktinasi, kad šiais metais visa pusė
Lietuvių fondo _ procentų turėjo
nubyrėti švietimui. Jei nubyrėjo,
tai reiškia, kad tie procentai buvo
paskirti nelabai svarbiam reikalui;
o svarbesniems kuituriniams reika;
lams belikę tik trupiniai
Kiek yra tiesos, tvirtinime, kad
mes rūpinamės tik vaikais ir senė
tais, o rašytojus, poetus ir kitus kū
rėjus esame pamiršę? Kada gi mū
sų lietuviškasis švietimas yra su
silaukęs tokio susidomėjimo ir mece
natų skaičiaus, kaip “Draugo” ro
manų konkursai? (Šiemet įteikta
18-ji tūkstantinė). Kam Rašytojų
draugija skiria kasmetines premijas,
jei ne rašytojams ir poetams? Kam
skiriamos Clevelando lietuvių gy
dytojų, Sviesos-Santaros federacijos
ir kitų fondų stambios sumos, jei
ne tiems patiems' rašytojams, kul
tūrininkams? Net ir Švietimo Tary
ba iš savo kuklaus biudžeto šiemet
paskyrė tūkstantį dolerių už tinka
mą kūrinį jaunimui, paskyrus 4600
dol. stipendijoms lituanistikai stu
dijuoti, pačiam švietimui nedaug ir
beliko. Mažiau negu paskirta kul
tūriniams reikalams. Toks Lietuvių
fondo lėšų paskirstymas anaiptol
nerodo mūsų įsikalbėjimo, kad vien
tik lituanistinis švietimas mums te
rūpi. Jei kultūriniams reikalams skir
tosios sumos sunaudojamos nepla
ningai, reikėtų dėl to ir pasisaky
ti, o ne verkšlenti, kad lituanisti
nis švietimas nuskriaudžiąs rašyto
jus bei kultūrininkus. Pusė Lietu
vių fondo procentą jau įgalina
vykdyti ne vieną projektą, kaip Lie
tuvos istorijos rašymą, bet du ar
tris iš karto.
Nors straipsnio autorius pakarto
tinai bando skaitytoją įtikinti, kad
jis, gink Dieve, nepasisako prieš li
tuanistines mokyklas, tačiau ten
dencija lietuviškojo švietimo reikš
mę sumenkinti yra ryški. Tiesa,
kad čionykštės parapijos mokyk
los per dešimtmečius’ neišugdė žy
mių rašytojų, kultūrininkų, poli
tikų. O kuriame gi pasaulio krašte
pradinės mokyklos juos išugdo? Ta
čiau nedera pamiršti jų vaidmens
išeivijos kultūriniame, visuomeni
niame bei religiniame gyvenime. Ka
žin kiek tos lietuvybės mes bebū
tume čia radę prieš dvidešimt me
tų, jei nebūtų buvę lietuviškojo
švietimo parapijinėse
mokyklose.
Tą patį galime pasakyti ir apie pas
tarąjį dvidešimtmeti. Jei po dvide
šimties metų čia dar turime kele
tą tūkstančių lietuviškai kalbančio
jaunimo, jų organizacijas bei spau
dą, tai didele dalimi yra lietuviš
kojo švietimo nuopelnas. Todėl rei
kia ne tariamo, o tikro įsikalbėji

mo, kad lietuviškasis ugdymas yra
vienas iš svarbiausių mūsų išei
vijos tikslų ir uždavinių. Nebėra
klausimo, ar mes susilauksime moks
lininkų, rašytojų, muzikų, daili
ninkų bei kitų inteligentinių pro
fesijų darbuotojų; yra tik klausi
mas, ar mes stengiamės juos ištai
kyti savo tautinėje bendruomenėje;
ar mes juos išmokome pakankamai
lietuvių kalbos, kuria jie galėtų
naudotis savo kūryboje bei veiklo
je. Tą tikslą galėtume pasiekti tik
turėdami pajėgias visų laipsnių
mokyklas, nuo vaikų darželių iki
institutų. Ir tokios lituanistinės mo
kyklos nebūtų svajonė, jei turėtu
me vieningą ir sąmoningą bendruo
menę išeivijoje.
Ar nėra nesusipratimas lyginti elementorių su rašytojų kūriniais.
Švietimo pakopose elementorius ir
kiti vadovėliai yra labai reikšmin
gi. Be jų rašto neišmokysime. O
beraščiai nerašo nei literatūros, nei
mokslo veikalų. Iš lituanistines mo
kyklas baigusiųjų galime susilauk
ti ir rašytojų, ir filosofų ir kitų
kūrėjų, bet tik ne iš lietuviškų
jų analfabetų.
Straipsnio autoriui mes esą pa
našūs į sėjėją, kuris nesirūpina der
liaus nuėmimu. O kuo būtų geres
nis plovėjas, kuris tik piautų ir į
kluonus krautų, visai nesirūpinda
mas nei nauja sėja, nei kas tomis
gėrybėmis besinaudos. Tai vis kraš
tutinumai. Reikia rūpintis kūrybi
nio derliaus’ likimu, bet reikia rū
pintis ir nauja sėja. Lietuvių fon
do procentų skirstytojai tai
ge
rai suprato ir ištaikė saiką ir ba
lansą. Gaila, kad kultūrinio sky
riaus redaktorius to negali ar neno
ri suprasti.
Stasys Rudys
Red. pastaba. Kultūrinio skyriaus
redaktorius, pats buvęs gimnazijos
mokytoju Lietuvoje ir Vokietijoje ir
šeštadieninės lituanistinės mokyk
los mokytoju čia — Amerikoje, sa
vo vaikus perleidęs per čionykštes
lituanistines mokyklas, kažin ar “ne
gali ir nenori” suprasti lituanistinio
švietimo reikšmės? Gal jis tiktai
kalba mažiau patetiškai apie tvir
tovę, žiūrėdamas į emigracinę tik
rovę atviromis akimis? Gal jis tik
nori pakišti mintį, kad neįsikalbė
tume, jog jeigu tik mes turėsime
lituanistines mokyklas, tai viso kito
be jokių pastangų ir savaime bus
per akis. Redaktorius norėjo vien
pasakyti, kad nieko kito taip ir ne
bus , jeigu tuo kitu nesirūpinsime
tiek pat, kiek ir lituanistiniu švie
timu. O “susakralinti” lituanistinį
švietimą, visa kita užmirštant, pa
vojaus jau yra.
J antraštinį klausimą “Kas saiko
nebeišlaiko?” nedrąsu būtų ir at
sakyti, kai Stasys Rudys mano, jog
literatūrai labai jau daug duota, jei
per aštuoniolika metų “Draugo”
romano konkursui sumesta 18.000,
dolerių. Ar daug? “Švietimo gairė
se” buvo paskelbta, kad 1968 me
tais lituanistinėse mokyklose (ne
visoms duomenis dar prisiuntus)
buvo per 3000 mokinių. Taigi tė
vai mokslapinigių forma (imant
vien Chicagoje pigiausios’ Marųuette Parko lituanistinės mokyklos 20
dolerių sumą už mokinį) per vie
nerius metus lituanistiniam švieti
mui sudėjo daugiau kaip 60.000 do
lerių. Kuris kitas mūsų veiksnys,
kuris kitas kultūrinis sektorius per
metus tiek besurenka ar begauna?

rimtas solistas. Jis dainuodamas
pasiekia Chicagą, Washingtoną
ir kitas kolonijas. Pasižymi mu
zikalumu, jautriu atlikimu dai
nuojamo dalyko. Jo lyrinis teno
ras turi nuosavą balso spalvą,
būdingą tik jam vienam. Tas
savotiškumas atsispindi ir šiame giau vertinama tokia, kuri turi
daugiau naujų dalykų, o šios lie
albume.
tuviškoji grūpė “turtinga” vien
Pirmoje plokštelės pusėje yra 7 senienomis.
jdainavimai. Lietviškųjų dalykų
Kitoje plokštelės pusėje — “apasirinkta plačiau mažai kam
rijų
pasaulis”, svetimųjų kompo
žinomos Onos Metrikienės trys
dalykai: “Nemunėlis”, “Ten ma zitorių kūryba: P. Čaikovskis, F.
no tėvynė” ir “Dainos, muzika Cilea, R. Leoncavallo, G. Doniir gėlės”. Kūrinėliai neilgi, nesu zetti, G. Puccini, G. Bizet ir F.
dėtingi, vienodo pobūdžio, pa Halevy.
prastos harmonijos “laukuose”.
Autorė turi melodinį pojūtį, mu
SIUNTINIAI J LIETUVJJ
zikinio lavinimo pagrindą gavo
ir kitas kraštas
A. Pociaus Beethoveno Konser
vatorijoje. Su dviem dalykais pri f. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
statomas komp. B. Budriūnas: Cbicago, UI. 60632. Tel. VA 7-5980
“Šauksmas” ir
harmonizuota
liaudies daina, dešimtmečiais ne
AUDRAŪDŲ AGENTCRA
Namų,
gyvybės
išeinanti iš tenorų repertuaro—
autoniobtlių,
“Tykiai, tykiai”, J. Štarkos “Tuš
svetkauie, bb
ne
ti paliktieji namai” ir S. Čeriepatogios Išslnės “Lietuvos laukai.”
mokėjimo są

Jei dainininkas nori rodyti sąvo balsą plokštelėje, savaime su
prantama, be arijų jis negalėjo
apsieiti. Dainininkui čia parody
ti savo balso pajėgumą puikiai
pavyko. Prie to daug prisidėjo ir
pajėgios akompanuotojos R. Apeikytės muzikinis
jautrumas.
Kadangi lyriniams tenorams operų arijų gausa nėra didelė, tad
ir šiame jdainavime visos jos pla
čiai žinomos. Pvz. arija iš ope
ros “Žydė” yra jau mūsų ketu
rių solistų įdainuota: K. Petraus
ko, St. Baro, V. Noreikos ir A.
Pavasario.

I Plokštelių įdainavimų mėgėI jams bus malonu A. Pavasario
, dabar pasiklausyti. Plokštelėje įdainuoti dalykai užrašyti laike
koncerto, atliekant jo programą.
Nedovanotinas, bet mūsuose jau
beveik įprastas, žodinio teksto
autorių nepažymėjimas.

PARDUODAMI
30% iki 50% nuolaida. Galime
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

T.

Pranciškonų

ŠVENTO ANTANO GIMNAZIJOS
(Kennebunkport, Maine)
TRADICINIS PARENGIMAS

ŠOKIAI
įvyks bal. 19 d., 7 v. v., Jaunimo centre
5620 S. Claremont Avė.
Šokiams gros L. Bichnevičiaus orkestras.
Įdom’ą programą praves lietuviams gerai žinomas aktorius K. Ve
selka. Dalyvaus ir keletą šios gimnazijos mokinių.
Įėj'mas 3 dol. Staul ukus užsisakyti iš anksto tel. 737-7348 arba
476-6512.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ir tuo paremti vienintelę
lietuvišką berniukų gimnaziją.
Rengia Šv. Antano Gimnazijos Mokinių Tėvai Chicagoje

UN/ONGGOERAL GAV/NGS
3430 SOUTH KAUSTEI) IŠTREKI, CHICAGO
PHONE 523-2800
A. J. AUKERS, President
Valandos: Pirm., Antr. — 9-4, Treč. uždaryta, Ketv. 9-8, Penkt. 9-6, šešt. 9-12

6200 S. Western Tel. GR 6-4421

LUIZ AUTO REPAIR
TEIEF. — 436-3699
KAROSERUOS. SPARNŲ (FENDER)
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS J LIETUVĄ
IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(UCENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA

ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai,
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena benurabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TfiVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ,
KOL JI YRA JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.
Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu talku.
Siuntinių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro,
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ
BROOKUYN, N Y.
VEW YORK 3, N. Y.
NETVARK. N. J.
SO1TH RIVER, N. J.
rncA, n y.
FARMINGDAUE, N. i.
PHILADEI-PHIA 23, PA.
ALUENTOVVN, PA.
ROOHESTER 5, N. Y.
IjOS ANGELES 4. CAU.
CHICAGO 22, HjU
BAI/TIMORE 31, MD.
BUFFAUO 12, NEW YORK
DETROIT 12, MTCH.
HARTFORD 6, CONN.
JERSEY CITY, N. J.
SYRACUSE, N. Y. 13204
CUEVEUAND 18, ORTO
HAMTRAMOK, MTCH.

SO. BOSTON, MASS.
TRENTON 10. NEW JERSEY.
RAHTVAY. N. J.
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izmo” reikalams. Išeisiąs porą
kartų metuose, 1200 egz. tiražu.
Iki šiol leistas periodinis “Filoso
fijos” leidinys sustabdytas.

Mes esame trustų specialistai ir žinome,
kaip jums patikėtus fondus apdrausti kelis
kartus, kad turįs juos gauti asmuo vėliau
juos tvarkingai gautų. Tuo tarpu pagrindinė
jūsų suma uždirbs gerus dividendus.
Mes galime padėti jums parinkti tokį
trustą, kuris geriausiai atitiks jūsų reikala
vimus.

lygos.

IŠ MODELINŲ NAMU BALDAI

• “Problemų” vardu okupLietuvoje išleistas naujas perio
dinis leidinys, skirtas “Filosofi
jos, sociologijos, estetikos ir ate

TRUSTŲ SĄSKAITOMIS.

Aplamai žvelgiant į lietuviškų
J. BACEVIČIUS
dalykų sąrašą, randam jų nedaug.
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
Metrikienės pirmą kartą gir
dimą, o kiti jau daugiau ar ma
žiau yra žinomi. Be “Tykiai, ty IO% — 20% — 30% pigiau mokėsi!
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
kiai” tai tikrai buvo galima apsi bilio pas
eiti; nors ji ir labai vertinga liau F R ANK ŽAPOLIS
3208 k XVėst OSth Street
dies daina, bet vis dėlto perdaug
Ohicago, Illinois
visur “nunešiota.” Dabartinia
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330
me plokštelių antplūdyje dau

Ir reikia tik džiaugtis, kad švieti
mui tiek pinigo susirenka, bet rei
kia ir susimąstyti, kai visa kita mū
suose jau ima sirgti sunkiomis “nedamaitinimo” ligomis.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 12 d.

SKYRIAI:

1580 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND A VENTE
378 MARKET STREET
40 VVHITEHEAD AVENUE
963 BLEECKEB STREET
FREEffOOD AORES
831 W. GTRARD AVENTTE
120 TnjGHMAN STREET

—
—

—

150 SO. VERMONT AVENUE
1241 NO. ASHTAND AVENTTE
1900 FTjEET STREET
701 FTLUMORE AVENTTE

—
—
—
——
—

122-126 H1UUS1DE AVENUE
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCEUUUS STREET
1028 KEN1UWORTH AVENTTE
11339 JOS CAMPAC AVENUE
396 W. BROADVVAY
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRAND AVĖ

—
-- —
—
—
—
—

558 HUDSON AVENTTE

11601 JOS CAMPAU AVENTTE

IN 7-0405
OR 4-1540
MI 2-2452
OU 7-0320
RE 2-7470
303-0494
PO 9-4507
HE 5-1654
232-2942
DU 5-0550
HU 6-2818
DT 2-4240
TX 5-0700
365-6780
249-0210
HE 5-0308
475-0740
PR 1-0090
305-0740
AN 8-1120
EX 2-0306
381-8007

• "Anykščių šilelio” autorių
• Dail. Janina Monkutė - Australijoj, 1968 m. Viršelis 'A.
prisimenant. Vysk. Antano Ba Marks laimėjo premiją “New |Lipskio. Tai 165 psl. pamokslų
ranausko, mūsų įžymaus poeto, Horizons in 1969” parodoje už rinkinys kiekvienam bažnytinių
brolio Anupro sūnus Jonas ir kūrinį “Vyras ir moteris” Drake metų sekmadieniui , kaip autoduktė Elena Baranauskaitė-Ar- galerijoje, Barat kolegijoje, 700 rius dedikacijoj rašo, skirtas “sa
malienė tebesą gyvi ir gyveną 1 E. Westleigh Rd., Lake Forest, vo mieliems draugams lie- į
Lauksodos (Telšių apskr.) apy III.
tuviams kunigams, sunkiame gy- į
linkėse. Kraštotyrininkams jie yŠios parodos tikslas Puvo "įvai venimo bandyme ištikusiems iš- į
ra suteikę kai kurių, niekur dar rumas ir technikų išradimas”. tikimais savo pašaukimui.”
neskelbtų žinių iš poeto vaikys Parodai buvo pristatyta “dėžių”
• Stasys Barkauskas, VĖL- į
tės dienų. Turtų poetas — vys į šalia tapinių ant plokščio pa
NIAŽMOGIAI
arba šėtoniška
kupas nekrovęs ir mirdamas te- grindo. Ši paroda yra svarbi Chikomedija.
Trijų
veiksmų drama
palikęs 100 rublių, tačiau už Įcagos dailininkams, kurių šimtai
vyskupo smuiką Anupras gavęs kasmet rungiasi dėl premijų. Pa su prologu ir epilogu. Išleido Ber-j
visą tūkstantį rublių. Jam atite žymėtina, kad mūsų dailininkė ta Barkauskienė, Bostone, Mass. I
kęs vyskupo žiedas ir kai kurie Janina Monkutė-Marks laimi jau 1968 m. Knyga didelio formato,
kiti poeto daiktai. Pas Anuprą trečią tokią New Horizons meti kietai įrišta, 519 p., kaina 8.00:
dol. Leidėjos adresas: Berta Bar
buvę poeto “Kelionės Peterbur- nę premiją.
kauskienė, P. O. Box 334, So.
kan” ir kitų dainų bei eilių rank
, Boston, Mass. 02127.
raščiai, autografuotos knygos ir ATSIŲSTA PAMINĖTI
kai kurie namų apyvokos daly
• LIEPSNA, Nr. 1. Leidžia
kai. Deja, rankraščiai ir kt. žu
• Kun. Antante Valdiška, Montrealio Lituanistiniai kur
vę II pasaulinio karo metu.
ŠVENTADIENIO ŽODIS. Išlei sai. Tai rotatorium spausdintas
do “Tėviškės Aidai” Melbourne, 12 psl. leidinys, kuriame rand'aJanina, Monkutė - Marks
Vyras ir moteris
• Kunigų Izidoriaus Noreikos
Paveikslas “New Horizons in Painting 1969” parodoje, Drake galerijo
ir
Antano Gargaso vardai, ku
je, Lake Forest, laimėjęs trečiąją premiją.
riuos rusai nukankino 1863 m.
Mūsų erdviose patalpose
kaip aktyvius sukilimo dalyvius,
turime
didžiausį pasirinkimą
tebesą gyvi telšiškių ir kitų ‘že
visų moderniškų baldų, elek
maičių atmintyje. Kaip žinoma,
1922.VII.17 jų palaikai buvo su
trinių krosnių, radijo ir tele
rasti palaidoti viename lauke, iš
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
kasti ir iškilmingai palaidoti,
kitų namams reikmenų.
• Prof. Alfredas Senn’as — liks žinomąjį J. Naujalio “Re- juos įmūrijant Telšių bažnyčios
Guggenheimo
stipendininkas. quiem”.
(vėliau katedros) šventoriuje. Po
Sekantiems
metams
Gugekshumacijos jų senoje laidoji
LIETUVIŲ STAIGA
genheim stipendiją gavo Wiscon
mo vietoje buvo supiltas pilia
sino universitete nuo 1961 m.
kalnis, atžymėtas ąžuoliniu kry ROOSEVELT FURNITURECO
Rusijos istoriją
dėstantis prof.
žiumi. 1966 m. vasarą šis pa
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS
A. Senn’as, lituanisto
Alfre
minklinis kryžius buvo audros ar
do Senn’o sūnus. Čia jis jau “full
2310 W. Roosevelt Road
Tel. SEeley 3-4711
negerų žmonių išverstas. 1968 m.
professor”. Jo tėvas balandžio 15,
vasarą kryžiaus vietoje pastaty Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
Wisconsino universitete skaitys!
tas paminklinis akmuo su ati nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai po pietų.
paskaitą apie lietuviu literatūros
tinkamu įrašu (arch. St. Mišučio
reikšmę. Prieš keletą savaičių čia
projektas). Šią istorinę vietą gau
paskaitą apie istorinę Lietuvos
siai lanko turistai.
reikšmę Viduramžių Europoje
skaitė istorijos prof. Bačkus iš
Kansas. Šios visos paskaitos uni
versitete buvo suorganizuotos
Vestuvėms,
banketams, laidotuvėms
Ir kt.
jaunojo Senn’o.
GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GftLtNYClA
• Jau ir rašytojas Jonas Bi
2448 W. 63rd St., Chicago, Illinois
liūnas rusas. Prof. B. CiplijausPR 8-0838 — PR 8-0834
kaitė, dėstanti ispanų kalbą Wisconsino universitete, Madisone,'
viename laiške redakcijai rašo: i
ROOSEVELT PICTURE
“Neseniai, bevartydama ispanų I
kalboj išleistą didžiulę pasauli
FRAME GOMPANY
nės literatūros novelių antologi Kun. Kazimieras Pugevičius, BaltiAND 10 A N ASSOCIATION
Manofacturers
ją (Antologia de Cuentos Con- morės arkivyskupijos radijo- ir te
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.
temporaneos, Ed. Labor, 1964), levizijos direktorius, išrinktas JAV
Katalikų radijo sąjungos pirminin
užtikau ten ir Biliūno “Kliu ku. Kazimieras Pugevičius yra
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
džiau” tarp rusų rašytojų. Pasi Amerikoje gimęs ir čia išsimoksli
PLENTY OF FREE PARKING ŠPICE
piktinus, tuoj parašiau jos auto nęs lietuvis kunigas, aktyviai įsi
riui — Mariano Baąuero Goya- jungęs j Lietuvių Bendruomenės ir
Naujas aukštas dividendas
nes — laišką su smulkiom deta kitų gyvosios lietuvybės organiza
mokamas už investavimo
cijų veiklą, ypač j ateitininkų veik- į
lėm apie Biliūną. Nežinau, ar lą, kurių jaunimo vasaros stovyk
sąskaitas.
tai ką padės, bet tikiuosi, kad lose jis ne kartą skaitė paskaitas ir Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai
—
pritaikinti
paveikslams
nors sekantį kartą panašios klai ėjc- dvasios vado pareigas.
ir skelbimams rėmai — metalu
dos nebepadarys. Faktas įdomus
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
aplieti rėmai.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
tuų, kad tikriausiai ją atrado ko
2400 S, Oakley Avė., Chicago
kioj nors rusų literatūros antolo
PIRMAI), tr KETVIRTAD.......... » v. r. Al » v. v.
VALANDOS:
ANTRAD. tr PENKTAD.............. 9 v. r. Iki 6 v. v.
gijoj. Atseit, savinasi mūsų auto- i
Tel. VIrginia 7-7258 - 59
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryto
I
rius ir net nepažymi, kad jie ne Į
i............... -....... ...... -- --------------------- ---- ----iš “didžiosios Rusijos”.
Red. pastaba. Tai akivaizdus
pavyzdys, liudijąs, kaip mums
svarbu turėti kiek galima dau-i
NATIONWIDE
giau knygų apie lietuvių literatū
MARQUETTE PHOTO
Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
GUARANTEE
rą svetimomis kalbomis. Tad ir
SUPPLY
No-Limit on MILĖS...
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
šiuo metu susidariusią puikią
No-Limit on MONTHS
REIKMENYS
FOTOGRAFAMS
progą Oklahomos universiteto
(Wheel
alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
FULL DIFETIME GUARAN
IR MĖGĖJAMS
leidykloje išleisti prof. R. ŠilbaTEE against defeots in workvice),
motoro
regul. (Tune up), keičia
manshlp and materials and
jorio knygą apie laisvojo pasau Daug sutaupysite pirkaaml čia
all normai road hazard inmos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.
Juries encountered in everylio lietuvius rašytojus turėtume įvairių filmų foto aparatus bei
llfeday passenger car ūse for
jų
reikmenis.
Pasinaudokite
pa

the life of tho original tread
būtinai išnaudoti.)

DR AUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 12 d.

me Jaunų kursantų rašinių, eilė
raščių ir kitokių margumynų.
“Liepsną” redaguoja Rasa Luko
ševičiūtė, juokų skyrių tvarko Vi-

...MIDLAND B-vS patar
nauja taupant ir duoda
namams Jsigyti paskolas.
Dėkojame už pasitikėjimą
ir esame pasiruošę Jums
patarnauti ateityje.

CRANE SAVINGS

• Kompozitorius J. Naujalio
kūrybos vakaras, skirtas jo šimt
mečio gimimo, sukakčiai, buvo
suruoštas kovo 30 d. Vilniaus
konservatorijos salėje. J. Nauja
lio kūrinius išpildė Klaipėdos ka
merinis choras, R. Zdanavičiaus
vedamas, ir Filharmonijos kame
rinis orkestras (vadovas Saulius
Sondeckis). Kaip pereitame nu
meryje rašėme, pirmasis J. Nau
jalio minėjimas buvo Kauno katedroje-bazilikoje.
Chicagoje šiemet, birželio trė
mimus minint, Vlado Baltrušai
čio vadovaujamas Marųuette Par
ko lietuvių parapijos choras at-

••"“""•"“i'""”"

togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

design In accordance with
terma of our prtnted guarantee certlfioate. Price of
replacement
pro-rated on
original tread deptlj
wear
and baaed on Firestone ad
justment price for replac
ement tire at time of adjustment Firestone adjustment
prtces are tntended to, būt
may not, represent approximate current average selllng prices and are subject
to change without notice.

FnmkZogas, President

PLANINGAS TAUPYMAS

T-TEAR SAVINGS CERTIFICATE3
(Minimum $5,000)

1.

AR TURĖJOTE NEMALONIŲ PATYRIMŲ, SIUNČIANT do
vanų siuntinisus savo giminėms?

2.

AR JŪSŲ GIMINĖS TURĖJO PRIMOKĖTI MUITO?

3. AR JŪSŲ SIUNTINIAI BUVO SUGRAŽINTI I J. A. V.?
4.

AR TRUKO DAIKTŲ JŪSŲ SIŲSTUOSE SIUNTINIUOSE jūsų
giminėms?

5. AR LAUKĖTE SU RŪPESČIU pakvitavimo už siuntinį dėl užtęs
to pristatymo,

KAD VISO TO IŠVENGTI, pasinaudokite patarnavimu vienos iš se
niausiu ir patikimiausių firmų

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
39 metų geras rekordas ir patikima reputacija įsigijo daugybę patenkintų
klientų J. A. V. bei jų giminių U. S. S. R. Visi skyriai turi prityrus) per
sonalą — Turi didelį pasirinkimą įvairių prekių. Įgalioti Podarogifts, Ine.
priimti užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ — Certificates MAIS
TUI ir KITIEMS GAMINIAMS iš Sovietų.

Pasiteiravimui ir dėl katalogų kreipkitės į centrinį ofisą arba jo skyrius.

CENTRINIS

lit SA» «A« W

SAf W W

OFISAS

Globė Parcel Service, Ine.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Phone (215) 925-3455

IR

JO

SKYRIAI:

Philadelphia, Pa. 19123
1013 No. Marshall St.
Baltlmore Md. 21224
3206 Eastern Avė.
So Boston, Mass. 02127
390 West Broadway
Chicago, III. 00632
4102 Archer Avė.
Chicago, IU. 60622
2242 W. Chicago Avė.
CIeveland, Ohio 44119
787 E. 1851 h Street
Detroit, Mich. 48210
6460 Michigan Avė.
Eilzabeth. N. J. 07206
956 Elizabeth Avė.
Hamtramck, Mlch. 48212
11415 Jos Campau Avė.
Kansas City, Kansas 66102 18 S. Bethany
Los Angeles,'Calif. 90026
2841 Sunset Blvd.
Miami, Fla. 33138
6405 Biscayne Blvd.
Minneapoiis, Minn. 55414 217 E. Hennepin Avė,
New Britain, Conn. 06052 97 Shuttle Meadow Avė.
New York, N. Y. 10003
101 First Avė.
Omaha, Neb. 68107
5524 So. 32nd Street
Parma, Ohio 44134
5432 State Road
Pittsburgh, Pa. 15222
346 Third Avė.
Rochester, N. Y. 14621
683 Hudson Avė.
San Francisco, Calif. 94122 1236 — 9th Avė.
Seattle, Wash. 98103
1512 No. 39th Street
South River, N. J. 08882
168 Whitehead Avė.
Springfield, Mass. 01103
1840 Main Street
Trenton, N. J. 08611
Vineland, N. J. 08360
Worcester, Mass. 01604

WA 5-8878

DI 2-2374
AN 8-8764
FR 6-6399
BE 5-7788
486-1836
TA 5-7560
201-354-7608
365 6350
AT 1-1757
213-382-1568
FR 9-8712

FE 2-4908
224-0829
OR 4-3930
731-8577
749-3033
GR 1-3712
BA 5-5923
LO 4-7981
ME 3-1853
201-257-2113
736-9636
RE 4-8354
730 Liberty Street
LY 9-9163
Parish Hali, West Landis Avė. 609-691-8423
82 Harrison Street
617-798-3347

Savininkas MIKAS CESAS

4v

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5

Metinis dividendas mokamas už
indėlius tsapymo knygutėse.

A. BENIULIS
W

Vai.: kasdien 7 v. r.—7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

S-UONTH SAVINGS CERTIFICATES
(Minimum $10,000)

MSSBOOK SAVINGS
Pald and Compounded
Seml-Annually

YORK

OFISAS

220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

čri

'

Tel. 212-982-8410

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos
($5,000.00 ar

daugiau,
>500.00)

5 ir-

įdedant po

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, Įdedant po
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

Chicago, IU. 60629. Tel. RE 7-7083
M*

2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois
Telef. — GRovehilI 6 - 7777

PHONE: 254-4470

5%%

4%’/.

NEW

Perkrausto baldus iš arti ii toli

W W W TA*

Country Auto & Tire Service

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

l3/’

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)

MIDLAND
SAVINGS
CHICAGO, ILLINOIS 60032

Kultūrinė kronika

gėlės

da Burbaitė ir Rūta Pocauskaitė. Iliustracijos — piešiniai Ri
mo Ališausko. Administratorė—
Rūta Rudinskaitė.

Siu vimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
• BERNINA
• NECCHI

•
•
•
•

ELNA
VTKING
PFAFF
SINGER

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRBY
ROYAL
IR KT.

'A‘ -A-

MUTUAL Federal SAVINGS
WAGNER & SONS
Typcwrltera — Adding Machines —
Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
56W S. Pulaski Rd., Tęl. 281-4111

2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PETRAS KAZANAUSKAS, President

Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas,
dulkių siurblius prieinamomis kainomis Ir sąlygomis.
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING GOMPANY
A to Z Sewing machines and Vacuum clcaners
4081 ARCHER AVĖ. (Prie Californla Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702
Vedėjas Arvydas M. BIKINIS

Nauji leidiniai

Algimanto Kezio, SJ, nuotraukų paroda New Yorke.

Freudas Chicagos lietuviu
mokslo židiny

• ATEITIS, 1961) m. sausio me, pora metų “Ateitis” buvo re
mėn. Nr. I. Pastaruoju metu “A- daguojama ir leidžiama New
teitis” leidimas buvo kiek sutri Yorke, kur žurnalo vyr. redaktokęs, keičiantis redakcijoms. Nau i rium buvo Antanas Sabalis. Da
jasis numeris yra niujorkietiškos bar šis gyvastingas mūsų jauni
redakcijos paskutinis, o jau se mo žurnalas vėl grįžta Chicakantis bus čikagiškių. Kaip žino- gon, kur jį redaguos Jonas Šoliūnas, talkinamas redakcinio jau
nų žmonių kolektyvo.
Grincevičius, kun. A. Juška, kun.
Paskutinis niujorkiečių nume
dr. F. Gureckas.
i Svarstytas centro valdybos pa ris daug dėmesio skiria ateitinin
siūlymas, kad sekančioji Lietu kų moksleivių aktualiajai veik
vių katalikų mokslo akademijos lai: MAS nepaprastam suvažiavi
centro valdyba būtų išrinkta mui, MAS žiemos kursams Dai
JAV-se. Nutarta prašyti, kad ir navoje, būrelių diskusijoms apie
i toliau akademijai vadovautų mū kultūrą, pasikalbėjimui su nau
sų mokslininkai, susitelkę Romo ju MAS Centro valdybos pirm.
Algiu Puteriu. Džiugina ir savos
je.
kūrybos
puslapiai — Petro La
Nuotr. V. Maželio
Ryšium su naujais akademi
po
ir
Algio
Čepo proza, T. Lejos leidiniais, nutarta Amerikoje
parsko,
Indrės
Damušytės, Ai
ieškoti mecenatų, kad taip gra
deikienė, kun. dr. V. Rimšelis, žiai pradėtas darbas būtų tęsia dos Smalinksaitės ir Rimo Juo
zaičio poezija.
MIC, A. Rūgytė, A. Žygas, Č. mas toliau.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 12 d.
KIEK PASAULYJE
SKAUTŲ?

Pagal
“Pasaulinio skautų
biuro” paskelbtus duomenis šiuo
metu visame pasaulyje skautų
sąjūdžiui priklauso 11 mil. jau
nimo. 1907 metais anglų gene
rolo Roberto Baden-Powell įkur
tas sąjūdis yra jaunimo auklėji
mo organizacija moderniais ug

RICHMOND AUTO
SERVICE
Kampas Riehmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai
symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis
motoro patikrinimas. Vilkikas.
Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3358
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

JUOZAS DAUGAILIS

Lietuvių Katalikų mokslo aka jimą. Nepalaiko Freudo ir mo
demijos Chicagos židinys yra vie dernioji psichologija. Religija da
nas iš gyvesnių. Jo susirinkimas bar nebelaikoma neuroze ir ne
įvyko sekmadienį, kovo 30 d. Jau laikoma nesuderinama su moks
nimo centre. Atidarė pirm. kun. lu.
Net ir ištikimi Freudo sekėjai,
dr. A. Baltinis, pakviesdamas P.
Maldeikį su paskaita apie Freu kurių tarpe yra ir jo duktė Ona
Freud, nėra vieningi, ir jų įtaka
dą.
Prelegentas visų pirma panag- mažėja. Net ir karščiausi Freu
rinėjo psichologijos sąvoką. Anks do sekėjai dabar nebepripažįsta
čiau buvo psichologija supranta visų Freudo tezių.
Freudas vis dėlto yra daug pri
ma, kaip mokslas, apimąs psichi
nius reiškinius. Vėliau psicholo sidėjęs prie meilės suseksualinigijos objektu imta laikyti sąmo mo. Vėlesnieji Freudo sekėjai—
ninguosius veiksmus. Watsonas neufreudininkai — psichologinį
įvedė “beheivoristinę” sampratą, svorį perkėlė nuo organizmo prie
pagal kurią psichologijos ob dvasinių apraiškų.
Freudo psichoanalizė yra pri
jektas — veikimas į žmogų ir jo
atoveika. Ši pažiūra ilgai neišsi imta kaip viena iš psichiatrinės
laikė, bet paliko gilius pėdsakus. terapijos rūšių. Bet tai daug lai
Freudas žmogaus psichiniu pa ko ir daug išlaidų reikalaująs
grindu paėmė žmogaus instink dalykas. Vokiečių tyrinėtojas
tus, kurių stipriausias — seksas. Lange paėmė 221 psichoanalizės
Dabar Freudo įtąka mažėja, bet seansą ir jokios naudos nepatyrė.
ji nėra tiek sumažėjusi, kad rei Kitas amerikietis tyrinėtojas pa
kėtų jos nepaisyti. Freudas yra ėmė per 160 psichoanalitinių se
XIX šimt. vyravusio pozityvizmo ansų ir jautėsi tik laiką sugaišęs.
Pikčiausia Freudo kritika prele
auklėtinis.
gentui
teko sutikti pas psichoa
Freudas savo psichiatriniame
nalitiką
Frommą.
darbe daugiau susidūrė su nes
Vis
dėlto
dabartinė klinikinė
veikais individais ir iš jų gautą
psichologija
daug
reikšmės ski
patyrimą išplėtė, taikydamas jį
ria
psichoanalizei.
visiems žmonėms, visų rūšių neu
Visdėlto Freudas, kaip psicho
rozės priežastį suvesdamas į nus
logas,
turi nepaneigiamų nuo
lopintą seksualinį instinktą. Pa
pelnų,
ypač
išryškindamas pasą
gal Freudą, net ir kūdikystėj ir
monės
reikšmę.
Taip pat sapnų
jaunystėje seksualinis instinktas
analizėje
Freudas
yra įnešęs nau
užima žymią vietą. Freudui net
jumų.
ir meilė tėvams atrodė esanti nu
Freudas įvedė dinaminį atžvil
spalvinta seksualiniu instinktu.
gį
į psichologinius nagrinėjimus,
Freudas visus organizmo malo
numus (net pvz. alkio patenki gi paskutiniu metu JAV-se dina
suvokimas
nimą) suveda į seksualinį pergy minės pcihologijos
stiprėja.
venimą. Jis net žmogaus visus
Represijos momento, kovojant
veiklumo pasireiškimus laikė pa
prieš
seksualinį instinktą, išryš
grinde turinčiais seksualinį ins
kinimas
taipgi Freudo nuopelnas, j
tinktą ir net kūrybos apraiškų
Tačiau
šiaip nei Freudo ter
pagrinde Freudas randa seksą.
minai,
nei
jo duotas analizavi
Ir meilė Freudui tik sekso ap
mas
dabar
nėra
prigiję. Fizioliraiška. Kur sekso neranda, ten
nei
psichologijai,
mąstymo teori
Freudas laiko neurozę, taip jis
jai,
percepcijai,
palyginamajai,
žvelgia ir į religiją. Susidūręs su
profesinei
bei
jausmų
psichologi
neuroze. Freudas ieškojo nuslo
jai
Freudo
įtaka
menka,
tačiau
pinto sekso. Neurozei susekti
nenormaliosios,
klinikinės
ir as
Freudas sudarė ypatingą metodą
menybės
psichologijos
moksle
— psichoanalizę, kuri išpopulia
rino jo pažiūras. Jo sekėjais buvo Freudo įtaka žymi.
Reikšminga, kad paskutiniu
gydytojai, psichiatrai, psicholo
gai, bet šie pastarieji mažiausiai metu Amerikoje išleistoje “Entai įtakai pasidavė, ypač Ameri cyclopedia of Psychology”, ku
koje, kur daug įtakos turėjo “be- rią sukūrė keliasdešimt pirmau
jančių JAV psichologų, nėra nei
heivorizmas”.
Freudo, nei psichoanalizės.
Seksualinės laisvės Freudas ne
skelbė, bet daugelis jo dėsnius lai
Šiaip Freudas buvo materialis
kė seksualinio liberalizmo pa tinių pažiūrų, palaikė ryšius su
grindu. Freudas — genialus, bet socialistais, bet į partiją neįsto
jo moksle yra daug tiesos, bet jo. Religiją laikė neurozės apraiš
ka, bet prieš religiją nekovojo.
daug ir klaidų.
įvairios šių laikų psichologi Būdinga, kad Freudas nepriėmė
nės srovės vystėsi be Freudo į- jokios kritikos ir tai buvo viena
takos, net pati psichoanalizė nu iš priežasčių, kad eilė jo stiprių
sisuko prieš Freudą. Nepriimtinas šalininkų nuo Freudo pasitraukė.
Freudo vienašališkumas — vis
P. Maldeikio paskaita buvo rū
ką aiškinti seksu.
pestingai paruošta. Klausytojai
Nuo Freudo ėmė trauktis jo gėrėjosi jo gilia erudicija, plačiu
bendradarbiai, pvz. gyd. Brau- apsiskaitymu ir logišku dėstymu.
eris, gyd. Adleris, psichologas Po paskaitos kėlė klausimus ar
Jungas (kurį Freudas buvo nu teikė papildymų prof. B. Vitkus,
matęs sayo sąjūdžio vadovu), kun. V. Bagdanavičius, kun. J.
Steckeis, Ferenzis, Aleksanderis, Prunskis, dr. Z. Smilga.
Be suminėtųjų, susirinkime da
Frommas ir kiti, kurie atmetė
Freudo seksualumą kaip perdė lyvavo M. ir A. Varnai, p. Mal-

dymo metodais siekianti įdiegti
jaunimo širdyse Dievo, tėvynės
ir artimo meilės dvasią. Ame
rikoje dabar jam priklauso apie
6 mil.. Dėl savo krikščioniškai
religinės ideologijos skautų są
jūdis yra uždraustas visuose
komunistiniuose
kraštuose ir
negali veikti Lietuvoje, kur
anksčiau taip gražiai buvo pra
dėjęs veikti.
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čia vietoje sugeba kasdien nau
ja švarutėle suknele per keletą
mėnesių įstaigon — darbovietėn ateiti, tai tuo labiau kelionėn
besi ruošdamos, iš kailio besinerdamos, lagaminais net per daug
apsikrauna. Ne viena amerikie
čių darbovietės draugių prieš
vykstant Europon, tiesiog pri
mygtinai klausinėja: “Ar visą
naują galderobą (wardrobe) įsi
gijai”?
O faktas lieka faktu, kad nė
Kedaguoja St. Semėnienė, 8507 S Troy St.. Chicago 1)1. 80629
viena
sutikta vokietė (grupė iš
Te). 925-5988
Hamburgo, Italijos pasienio ir net
kelios berlynietės), basom apžėi lusiom kojom (ir tos nevartoja aj merikiečių metodo), guodėsi, kad
keliaujant, kojinės plyšta. Tuo
teko įsitikinti. Tempu vaikščio
jant, tuzino dviem savaitėm teužtenka, ir kelių mėnesių laiko
tarpiui turi pasiimti jų nemažą
■ atsargą.
B. CIPLIJAUSKAITĖ
Ir La Scalos operos rūmuose Mi
lane sutiktoji publika buvo labai
Visuomet su malonumu ir įdo- tais, mažytėse užeigose, atsisėdus
elegantiška: moterys išsidabinu
mumu skaitau keliauninkų įspū- su savo palydovu prie stalo, passios, kad neatskirsi, kurios vieti
džius. Taip ryškiai tada matyti, tebi, kas tame krašte dar tikras
nės, kurios turistės. Amerikietės
kad žmogus vis dėlto yra nuosta- “viešpats”: ir meniu paduodanet žebenkščių (mink) kailių apbiai sukurtas padaras. Rodos, mas, it patarnaujama pirmiau
siaustalus atsitempusios.
vaikštom po tas pačias vietas, sia tavo galantiškam riteriui...)
žvelgiam į jas dviem akim, o ne
Apie Anglijos arbatą viename
retai matom visai ką kitą. Ir taip
Europietės “išėjimas”
straipsnyje plačiau teko išsikal
kelionės užrašai kartais gali virs
bėti. Iš mano studijų laikų dar ji
Tačiau kai skaitau, kalbant ati gile psichologine studija, pa
Novvadays.
World War It
FJiųiper era ot 1829a.
vis atmintina savo skoniu bei
World War L
dėti atpažinti to ar kito auto pie moteris, kad “kas Amerikoje
aromatu, o dabar, naujai ragau
Skrybėlaičių paradas 1776 metų dvasia — kuklioji kepuraitė: Civilinio karo laikai; Linksmieji devyniasdešimtieji: I pa
riaus stilių, ar paprastų papras būtų laikoma paprastu moterišku
jant, vėl žavėtasi. Tačiau Itali
saulinio
karo;
1920
m.
nudribusių
brylių
era:
D
pahaulinio
karo;
šių
dienų.
čiausiai priversti atidžiau pa apsileidimu — Europoje kasdie
jos kava, nore ji ir trijų atskirų
ninis vaizdas”, jau labiau širdį
žvelgti j patį save.
rūšių (Cappuccino, aspresso ir
suskauda. Juk daugelis tų apsilei
pastebėjau vienai daug keliavusia Caffe Latte), savo cikorijos dide
Puikus pavyzdys tokių skirtin
tiesų,
europietiška
auditorija
!
mūsų rašytojai, josios pastaba bu lio kiekio primaišymu, ar perpus
gų tos pačios žemės aprašymų: dėlių kaip tik turistės. Sutinku, man suteikia daugiau estetinio
vo. “Visur Europoje taip yra”. su pienu, ar dar dievai žino
taip vadinamosios 1898 m. ge kad amerikietės išsiskiria savo pasitenkinimo.
blizgančiais, gražiai sušukuotais
Jau nekalbant apie tai, kad toks kuo, vargiai kam patiks, atvyku
neracijos atstovai Ispanijoje. Visi
vaizdas yra labai neestetiškas, siam iš šio krašto. Nors, atvirai
jie, nei vienas nebūdamas iš ten plaukais. Bet kad jos geriau ren
Amerikietiška
kava
—
daug
giasi, kad jos dėvi kojines, kai
Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė, ir buvome tik perskrendančia tu šiame krašte jis yra laikomas pasakius, nedaug laimėtų prieš
kilusiu, už viską aukščiau kėlė
virintas vandenėlis
europietės
basom
kojom
eina?
dėstanti
Wisconsino universite riste.
tvarkos stoka — moters apsileidi teisėją šio krašto gyventojai, varKastiliją, organizavo bendras iš
Ne, ne, šimtą kartų ne. Italijoj
te
Madisone,
yra viena tų jaunų
mu. O, rodos, ir mes lietuvaitės, tojantieji “Sanka” ar “Instant”
vykas jos kaimams pažinti, eksar Ispanijoj saulė gali kepinti iki Neužmirškim, kad daugelis Eu intelektualių, kuria mes, lietu
Nepamainomoji Europa
anais senais “nemoderniškais” kavą. Tokius “ekspertais” nepakursavo po jos kalnus ir plokšti
nualpimo, bet nei viena “save ropos miestų vasaros metu pra viai, tikrai galime didžiuotis. Tai
laikais
Lietuvoje šia prasme susi I vadinsi. Tačiau jau vien tas nekalnius ir po to jau visai savitais
Sutinku pilnai su mielosios
tvarkydavome. Ypač
vasarą, . įprastas nežmoniškas kavos pu
ją pristatė skaitytojui. Ta pati su gerbianti” moteris į viešą vietą randa savo veidą, nes jų tikrieji gili mokslininkė, savo profesijos bendradarbės
sentimentais:
skirdusios, nederlingos žemės pė neišeis be kojinių ir aukštom gyventojai išvažiuoja į vasarvie puiki žinovė, rimta knygų auto mums Europa paliks (kartu su maudymosi sezonui užėjus. Čia gi, tojimas ir per putas, lyg gero akulnim batų. O elegancija? Pa tes, savo vietą užleisdami žingei rė, didi keliauninkė, beveik kas
Amerikoje, netgi aname straipsny laus, vos prisikapstymas ligi pa
da Unamuno kalba apie jos dva
prasčiausią kartūninį sijonuką diems turistams. Tad ir visos tos met gaunanti “grant” iš univer savo gyventojais) visados labai pažymint “krašte, kuriame pa
sinį atsparumą, jos vidinę jėgą;
čios kavos, atbaido jos ragavimą.
prancūzė ar italė taip moka už basom kojom moterys ne savo siteto gilinti studijas per vasarą miela. Kitokia ji nė negali būti. matysi moterį gatvėje su gelžga
Antonio Machado joje mato ją
Išsikalbėjus su kitomis moterimis,
Juk tai lyg mūsų brangiausia mo
niokojusius priešus, bei dabarties sidėti, jog atrodo, kad ji išėjusi iš krašte vaikšto, ne normalų gy Europoje. Net Harvardo univer čiutė, kurios globoje yra ir mūsų liais plaukuose bei mėlynom galvas sukome, kokios priemai
vargą, kuriam betgi tikras ispa geriausių madų saliono. Gi jei venimą veda. Keista, bet aš, pa sitetas buvo atkreipęs dėmesį į nei iš atminties, nei širdies neiš (jeans) kelnėm”, laikoma apsi šos čia vartojamos. Gal kepimo
apžėlusiom soda? Bent panaši reakcija gau
nas nepasiduoda; Azorin įžiūri | Paryžiuje per nesusipratimą va mačius labiausiai apsileidusius, ją ir kvietėsi pas save. Tačiau dildoma vienintelė motina — leidimu vaikščioti
saros metu užsuki į operą, tai ta tuoj klausau, ar neišgirsiu angliš Wisconsino universitetas suge
aiktelti... Gal net juokinga at- nasi. O ir “šinkavoja” ją pana
nuolat besikartojantį
debesų
Lietuva. Amerika mus tik pagal
žaismą, priduodantį jai šešėlių ir da jau tikrai sunkiai susivaldai, kai šnekant. Ir jei išsipusčius bėjo ją sulaikyti, pažadėdamas pasirinkimą įsūnijo bei įdukrino, sukneles) ar net apžėlusiom ko šiai, kaip alų. Puoduką aukštyn,
kai tave apsupa margais, klėtkuo- poniutė užlipa ant kojos ir neat geresnes sąlygas šiai mūsų ga
jom. Jau mokyklos mergaitės pra žemyn kilnodamas, kavą pripilda
primenantį apie laiko tekėjimą
pasižyminčiai likus atplėštiems nuo savo mie tinasi susitvarkyti. Dėl apaugu mas padavėjas, tik daugiau putų
bei nesikeičiančias vertybes; Ba- tais, ant kelnių išleistais marš siprašius nusiiria tolyn, it tan biai lietuvaitpi,
liausios gimdytojos. Tačiau turis
roja junta iš jos dvelkiantį pesi kiniais apsirėdę amerikonai su sa- kas, net nesiklausius, kaip ji kai- dideliu patriotizmu ir net besira tas turi keliauti atvirom akim ir sių kojų nebedrįsau nė žodelio sukelia. Florencijoje vidurdienį
šančiai bei apierikiečių gyveni
mizmą.
aikštelti... Gal net juokinga at vienas girtas padavėjas, į flirtą
me žinomai savo lietuviška pa stačiom ausim. Ir visa perduoti, rodytų, bet viename pasikal linkdamas, net, šokolado milte
o ypač tai yra laikraštininko prie
vardės galūne “aite”.
Vyrų džentelmeniškumas ir
volė, pagal savo geriausius suge bėjime vienas prof. B. Cip- liais putas apibarstydamas, kavą
moterų “apsileidimas”?
Neseniai iš šios mūsų malo- bėjimus tiksliai bei objektyviai, lijauskaitės kolegų Wisconsino paskanino.
nios bendradarbės teko gauti laiš-! nors jam norėtųsi ir kitaip pasuk- umversitete, pirmiausia pakntika
Nebandant kopti į tokias lite
vo Europos moterų minėtą apsi
Ko verta italo šypsena?
ką: “Su pasigėrėjimu skaičiau Jū-'ti.
ratūrines aukštumas, aną dieną
leidimą, labiausiai liesdamas issų
kelionės
įspūdžius
po
Europą,
į
Vjen
vadovaudamas
,
moteri§
.
smarkiai patraukė mano akį žiup
Ne vien muilo turistas pasiges
,r džiaugiausi, kad tokią puikią Ru kuklumu> neišbaigiau pilnai paneS'
snis įspūdžių iš Europos, kur kal
Europoje. Jo tai pirmom eilėn pa
vasarą turėjote, tiek daug pama- sakinio; „kas Amerikoje būtų ,ai.
bama apie vyrų džentelmeniš
tartina su savimi pasiimti ir net
Turistės mieste ir teatre
tėt ir išgyvenot. Paskutinysis bet koma paprastu moterišku apsi
kumą ir moterų — o varge, ne
rankinuke nešiotis, nes ir dauge
gi taip ėmė ir užkliuvo, ir nebeiš
jaugi tai tiesa? — apsileidimą.
leidimu — Europoje kasdieninis
O tų mūsų profesorės minimų lis gerųjų restoranų Italijoje mui
kenčiau, neparastus savo reakei- |vaizdas« Dabar «išprovakuotai apsileidusių turisčių neteko su lo stokoja, kaip buvo paaiškinta,
Perskaičiau, pakraipiau galvą,
jos. Tikiuos, kad tuo Jūsų nema|tenka n užbai ti. Tiek ispanijoie> tikti, gal dėl to, kad rudenį, ne dėl tų pačių “gerųjų” klientų.
pagalvojau, kad mano nuomo
lones neužsitrauksiu. Be to, gali, tiek Italijojej kai vietinės iuodbru_ vasarą, buvo keliauta. Ir ameri Paprasčiausiai —vagia. O jau tos
ne lyg ir ne visai tokia, ir padė
jo ir nedėt — man jau ramu pa vės moterys pakelia be rankovių
jau straipsnį į šalį. Bet širdis
romantiškos, kve
kietės stengiasi žmoniškiau pa viliojančios
sidarė, savo mintis išklosčius”.
taip ir nerimsta, knieti ir vėl jį
piančios
“
trattoria
” nė viena
ranką, tai pažastyse gali juodas sipuošti, Europon vykdamos. Ir
Dedame čia ištisai josios pri kasas pinti. Kai tarp kitko šitai joms tai nesunku įvykdyti. Jei muilo neturi.
paskaityti, bandyti suprasti. Ne,
negaliu su juo sutikti. Tad ir ne ...Ir klausytojos klausosi. ALIAS .mot. pagelb. vieneto narės Nijolė Ven siųstą straipsnį, norėtume tik šį
Kaip gera, kad mieloji B.C. ne
prašoma siūlau šį nerąsų protes grienė ir Vida Barienė įdėmiai klausosi populiariai perduodamos įdo tą paaiškinti.
nusivylė dar... itališka šypsena.
Visiškai neidami į jokius gin
to balsą, nes man europietės -ir mios paskaitos.
Kai rašančiai šias eilutes teko
Nuotr. V. Lapienės čus su mieląja profesore, pagerb
ypač pietietės -vis dėlto dar labai,
spontaniškai, išsireikšti optimis
dami josios nuomonę bei pripa-'
ir net labai atrodo moteriškos.
tiškas mintis dėl italų draugišku
žindami,
kad jai teko daug ge
Vyrų džentelmeniškumo ne vo į “sun dress” įlindusiom “Da ba, sakau: “Čia tai jau tikrai is
mo, vežiojantieji lietuviai drau
bandysiu ginčyti. Iš tiesų, ypač mom”. Europietė gi ne tik į te panė”. Gal iš tiesų aš ne ten gy riau pažinti Europos gyvenimą,
gai gerokai atšaldė ir visai kitaip
ten ilgiau besilankant, ypač Is
Italijoje, moteris kiekvieną aki atrą ar koncertą eidama “apsi venu, kur man skirta?
nuteikė. Anot jų, italai laiko do
panijoje ir Italijoje, vis dėlto ne
mirksnį jaučia, kad ji “kitoks” su rengia”, bet net kinas ar duonos
rybe ką nors nukniaukti. Todėl
Nes man nei amerikietiškos su viskuo lengvai sutinkame, nors
tvėrimas, kad mažu šypsniu, o parsinešimas iš kepyklos jai yra kavos, to daug pavirinto vande
ne vien tik Neapoly tiek daug
Irena Kulikauskaitė vasario
dažnai ir be jo, daug gali pasiek “išėjimas”. Ten turguj tikrai ne nėlio, netrūksta. O miegot ji la
vagysčių.
Netgi, kai draugiškas
10 d. sėkmingai baigė College
ti. Na, ir kaip nemylėsi tos Itali pamatysi moters su trisdešimt biau trukdo, negu geras “espres- kurie man tvarkingesnę išvaizdą of Arts and Sciences Roosevelt
italas rankom ir kojom stengiasi
jos? Kaip nesijausi sutverta tam, suktukų galvoje ir atbrizgusiom so”. Tad gal ir širdžiai, ir ner priduotų. Bet čia man labai universitete ir gavo bakalauro
tau parodyti kelią, apsisukęs pa
kad kitų akys tave sektų, kad va kelnėm. Palyginus tai, ką matai vams jis ne taip kenksmingas? trūksta tų specifinių kvapų kva laipsnį iš socialogijos. Jauno
matysi kitą besikoliojantį, kad
kare tau serenados skambėtų ar universiteto suoluose čia ir ten, į- O gal tik mano nervai atsileidžia, pelių, kurie, vos tik koją į “tratto ji diplomantė savo malonia lai
net žemė su dangum maišosi. Še
būtų kuriamos poemos? (Tik kar spūdis, bent mano, tas pats. Iš atsidūrus Europoj? Ir vieninte ria” įkėlus, padeda gerą virėją at kysena profesorių ir studentų
šetą ar daugiau metų Italijoje iš
gyvenę, bando išsklaidyti iš da
lis kraštas, kur jos neragauju, pažinti, vietinio, namuose daryto tarpe buvo mėgiama ir įsigijo
lies ružavesnį turisto susižavėji
nes nenoriu nuliūsti, tai Anglija. vyno, tikro sūrio, padavėjo, su daug draugų.
mą.
Apie italų suktumą, net val
Kaip ten drįsi ją ragauti, kai ži kuriuo gali apie viską pasikalbėti,
Diplomo įteikimo iškilmėse
stybinėse
įstaigose, gal bus pro
nai, kad arbata niekad nenusi- šypsnio, kuris iš širdies, ne iš
Auditorium teatre dalyvavo tė
gos atskiru straipsniu paminėti.
vilsi, kad paprasčiausioj skylėj ją reikalo, nušviečia
kalbančiojo
vai Vanda bei Juozas Kulikaus
su ypatingu aromatu pagamins? veidą. Ir taip liūdna pasidaro,
kai su savo draugais, šeimos
Kalbant apie visumą
Gi jau jei apie skystą purvą kal kai užsimirštu ir, įėjus į krautu
nariai: brolis Vytautas, chemi
bam, važiuokim į Turkiją. Ten vę ir su šypsena pasakius “labą
Irena Kulikauskaitė, įsigijusi moks
kas, su žmona Gene, brolis Alek lo diplomą iš socialogijos.
Tačiau, nežiūrint čia suminė
tai ir aš, pamačius kavą (užuost rytą; ką šiąnakt sapnavot”?, iš
sandras, socialogijos profeso
tų smulkmenų, daugeliui turistų
jos negali, nes neaišku, iš kokių vystu pilnas nuostabos akis, bet
rius, atskridęs net iš San Frannebus nieko geresnio, kaip kelio
miltų tą buizą gamina), iš tolo neišgirstu jokio atsakymo...
Jaunoji diplomantė labai tin nė į Europą. Vienas Sienoj, nuos
cisco
su
žmona
Tamara,
Rita
ir
žegnojuosi, ir tik samavoro dai
Trūksta man mano krašto, Vacys Gecevičiai ir kiti gimi ka savo pasirinktai profesijai, tabaus architektūrinio grožio —
rausi.
mano žmonių visur, bet Europoj nės bei draugai. Po iškilmių, nes turi socialaus charakterio viduramžio stiliaus mieste sutik
aš vis dėlto arčiau jų jaučiuosi. diplomantės tėvai visus gimi bruožų: visiems paslaugi, labai tas italas pareiškė, kad jie saulėje
Pasigedimas šypsenos
Dėl to ir norisi ir ją, ir jos elgetas nes, draugus ir svečius užkvietė jautrios širdies. Pailsėjus po išaugę, todėl turi daug šilimos.
užstoti.
Jei jau ne kam kitam, į savo namus ir, džiaugdamiesi sunkaus darbo, pradės dirbti Ir iš tiesų Italijoje pajusi saulė
Nepasigendu aš nei muilo di
delių kiekių. Pasitenkinu vienu tai kad jai už tai padėkojus, jog dukters sėkmingu mokslo bai savo profesijoj. Ji yra jauniau tos šilimos perteklių. Ir net kritiš
gabaliuku. Geruose viešbučiuo ji moka savo žmonėms, tiek atė gimu, širdingai visus vaišino. sia L. D. K. Birutės dr-jos Chi kiausias turistas ar laikraštinin
Amer. Liet. inžinierių ir architektų są-gos įALIAS) Chicagos skyr. se ir restoranuose jo retai trūksta. jūnams parodyti nuoširdų šyps
Svečiai, linkėdami diplomantei cagos skyr. narė. Chicagos bi- kas nepajėgs nuslopinti to nuo
moterų jiagelbinio vieneto 1968 m. valdyba- Iš k.: vicepirm. O. ŠiaudikieO
gal
jau
įpratau
muilinę
su
sa
nį,
padovanoti
mažą
valandėlę
gražiausios
ateities, sugiedojo rutininkės savo mielajai narei širdaus susižavėjimo bei džiugaus
nė, ižd. A. Urbutienė, vicepirm. B. Sckmakienė, pirm. J. Stulpinienė,
vim vežiotis, vietoj kosmetikos ki laimės, suteikti daug džiaugsmo ilgiausių metų ir įteikė gražių linki gražiausios ir laimingiau pergyvenimo saulėtame krašte.
sekr. H. Zitkienė ir narė V. JurkūnienA
sios ateities.
M. B.
Nuotr. V, Lapienės logramų ir plaukų purkštuvų, | net ir savo nepritekliais.
dovanų.
St. Semėnienė
DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 12 d.
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Keletas žodžiu europietėms
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